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 పీడళతకళ 
రెటటళచిన ఉతాత్సాహళతో చెటటకక తనని భలుజాన వేసలుకొని చెటలుట దిగలుతలునస్నే వికబ్రళని చసూసి నవుర్వతసూ
"చసూడ వికబ్రమ ! ఈ పప్రీపళచళలో పప్రీత అళశానికీ పరారర్శ్వాలలు అనేకళ ఉళటాయ. పప్రీత దనికీ మళచి
కణాలలు ఉనస్నేటల చెడ కణాలసూ అనేకళ ఉళటాయ.  అయనా చాలా సారలుల మనక తెలసో తెలీక
గటట పటలుట పడత్తళటాళ. 'మనమే కరెకట' అని అతలుప్యాతాత్సాహళతో పోరాటళ చేసలుత్తళటాళ. 

కానీ మానవుడ సార్వరరళ చాలా విళతది!  అనేక రోగాలక మళదలులలు కనలుకకనాస్నేరలు గానీ ఇపపట
వరక ఈ సార్వరారనిక  మాతబ్రళ విరలుగలుడ ఎవర్వరసూ కనలుగొనలేకపోయారలు. అళతవరక ఎళదలుక,

ఇపపడ వాసత్తవాలలుగా కనబడే సళఘటనల నేపథప్యాళలో ఏనాటవో సార్వరారలలు  కొలలలలుగా దకొకని
ఉళడొచలుచ- అవేవ అరరళ కానపపడ మళచితనళ కొదీద్ద మనళ చేపటట చరప్యాలనీస్నే కేవలళ ఉపరితలానికే
పరిమతమవర్వచలుచ;  లేద  మరేవో  సార్వరర-సళకచిత  శకత్తల  చేత  ఆయలుధాలలుగా  మారిపోనసూ

కొతత్త బేతాళళ
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పోవచలుచ. నావరక నాక నీ పరిసిరతీ అదేనేమో అనిపిళచి, జాల వేసలుత్తనస్నేది. నిజానిక నీక ఈ సిదదపప
ఎవరో తెలీదలు; ననలుస్నే పటలుటకవాలనలుకవటళలో అతనికనస్నే సార్వరరళ ఏమటో నీక తెలీదలు. అయనా
ఇళతవరక వచిచ, ననలుస్నే కప్రీళదిక దిగమని పటలుట పడతలునాస్నేవు. నీకసళ నేనలు కప్రీళదిక దిగ వసాత్తనలు.
నలువుర్వ నోరలు విపపనళత వరక నేనలు నీతో నడసాత్తనలు.  ఆలోగా మరి నేనలు చెపప నిజళ కథనలు
ఒకదనిస్నే నోరెతత్తకళడ వినగలవేమో చసూడ" అని ఇటాల చెపపసాగళది బేతాళళ.. 

అనగా అనగా ఓ  కలయలుగళలో  పీడళతకళ  అనే  ఓ  దేశళ  ఉళడేది.  ఆ దేశళలో ఉళడే
జనాలళదరిదీ ఒకే మతళ. మత పెదద్దలళతా కలసి ఆ దేశళ ఎటాల ఉళడలో రాసలుకనాస్నేరలు. వాళల
దేవుడ చలవ వలల వాళల బబ్రతలుకలసూ  అమోఘళగా నడససూత్త పోయాయ.  ఆ దేశళలో చాలా
ఇసలుక ఉళడేది. వాళలుళ్ళు ఆ ఇసలుకతో ఏళ చేయచచ కనలుకకనాస్నేరలు. వాళల దేశళలో చాలా ఎళడ
ఉళడేది. వాళలుళ్ళు ఆ ఎళడక తటలుటకవటమే కాక, దళతో ఇళకా ఏళ చేయచచ కనలుకకనాస్నేరలు.
ఒకసారి  మత  పెదద్దలళతా  కలసి  దేవుడని
పప్రారిరళచారలు  "దేవుడ!  మాక  అళతలులేని
సళపద  కావాల"  అని.  దేవుడ  వాళలక
కనబడకళడనే  నవిర్వ,  "నాయనలారా!

మానవులలు అళతలులేని సళపదలస్నే తటలుటకనే
సమయళ ఇపపడహైతే లేదలు.  అయనా మీరలు
అళతగా  అడగతే  నేనలు  ఇవర్వక  తపపదలు
కాబటట,  ఇచేచసాత్తనలు-  కానీ  దనివలల  వచేచ
ఫలతాలక  బాధప్యాత  మీదే!  తరార్వత  ననలుస్నే
ఏమీ  అనకళడ"  అని  చెయప్యా  ఇటాల
తపపశాడ- 

అళతే!  ఆ దేశళలో ఎకకడ పడతే అకకడ అత విలలువహైన బళగారలు గనలులలు వలసాయ.  ఎళత
తబ్రవిర్వనా కరిగపోననిస్నే నిలర్వలలు!  ఆ దేశప పప్రీజలలు వేలళ వరిప్రీగా ఆ గనలుల మీద పడ,  శకత్త కొదీద్ద
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తబ్రవుర్వకవట ళ మొదలలుపెటాటరలు. 
అటాల  తబ్రవిర్వన  బళగారానిస్నే  మత  పెదద్దలలు  వేరే
దేశాలవాళలక కొదిద్ద  కొదిద్దగా అమహ్మటళ మొదలలు
పెటాటరలు.  వేరే  దేశాలోల  ఈ  బళగారళ  ఎళత
ఉనస్నేదో గానీ,  వాళలక మటలుక వళల  బళగారళ
చాలా  నచిచళది.  'మాక  కావాలళట  మాక
కావాల'  అని వేరేర్వరలు  దేశాలవాళలుళ్ళు  పీడళతకళ
మలుళదలు  వరసలలు  కటట  నిలబడటళ
పప్రారళభళచారలు. 
పీడళతకళ  పప్రీజలక  అది  నిజళగా  పళడగ
అయప్యాళది.  విదేశాలలో  తయారయప్యా
ఆహారాలసూ,  సరలుకలసూ,  వసలుత్తవులసూ  అనీస్నే
వరదలాలగా  పీడళతకళ  నిళడ  పప్రీవహిళచాయ.

అవి  వాళళ్ళుక  ఎళత  చవకగా  అనిపిచావాయళట,  వాళళ్ళుళతా  వాటని  రెటటళప  ధరలక
కొనలుకకవటళ మొదలలు పెటాటరలు! 
దళతో బాట పీడళతకప మత పెదద్దలళదరికీ  విదేశాలోల  'దగగ్గరివాళలుళ్ళు'  తయారవర్వసాగారలు.
విదేశాలోలని తమ సస్నేహితలులక బళగారానిస్నే తకకవ రేటలుక అమహ్మటళ,  తమక దగగ్గర కాని
వాళలక బళగారానిస్నే ఎకకవ ధరక అమహ్మటళ-  ఇటాల మొదలలు పెటాటరలు కొళదరలు.  ఆ సరిక
పీడళతకళ పప్రీభలుతర్వళ వాళసూళ్ళు మేలలుకొని  'పీడళతకళ బళగారలు ధరల నియళతబ్రణ సళఘళ'

ఒకదనిస్నే సారపిళచారలు గానీ, అది ఏమళత గటటగా పనిచెయప్యాలేదలు. 
మెలలగా పీడళతకప మత పెదద్దలోల గళదరగోళళ, అభపప్రాయ భేదలసూ నెలకొనాస్నేయ. 

"ఈ రాజు మన రాజాప్యానిక అనలుకలళగా ఉనస్నేటలుల  లేడ-  బళగారళ రేటలుల  తగగ్గసత్త  మరిళత
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ఎకకవ బళగారళ అమలుహ్మకవచలుచ!"  అని కొళదరలు అనసాగారలు.  "రేటలుల  మరిళత పెళచాల-

మన బళగారళ, మన ఇషటళ!" అని మరికొళదరలు అనటళ మొదలలుపెటాటరలు. 
పడమరన దసూరళగా ఉనస్నే దేశాలవాళలుళ్ళు కొళదరలు ఈ భేదభపప్రాయాలక ఆజప్యాళ పోశారలు. ఒక
వరగ్గప  మత  పెదద్దలస్నే  పప్రీభలుతార్వనిక  వప్యాతరేకళగా  ఎగదోప్రాశారలు.  మరోవహైపనలుళడ  పీడళతకళ
పప్రీభలుతార్వనిక వాళలనలు అణచివేయమళటసూ తకకవ ధరక ఆయలుధాలనసూ సరఫరా చేశారలు. 
అటాల పీడళతకళలో అళతరలుప్యాదదళ ఒకట మొదలహైళది. బయట దేశాల సహాయళతో రాజుగారిని
అణిచివేసిన తరలుగలుబాటలుదరలులలు పీడళతకానిక కొతత్త రాజులహైనారలు. వాళలుళ్ళు పడమర దేశాలక
బళగారానిస్నే  తకకవ  ధరలక సరఫరా చేశారలు  కొనాస్నేళలుళ్ళు.  అయతే ఆ  చరప్యాలవలల  వాళలక
దేశళలో మళచిపరలు లేకళడ అయప్యాళది. "మన బళగారానస్నేళతా విదేశాలక అమేహ్మసలుత్తనాస్నేరలు;
చవకగా"  అని  పకారలుల  మొదలయాప్యాయ.  దళతో  వాళలుళ్ళు  రానలు  రానలు  బళగారలు  ధరలలు
పెళచటళ మొదలటాటరలు. 
పడమర  దేశాలవాళసూళ్ళు  సామానలుప్యాలలు  కాదలు
కద,  అళదలుకని  వాళలుళ్ళు  ఇపపడ  మరో
తరలుగలుబాటలు  దరలుడక  రహసప్యాళగా సాయళ
చెయప్యాటళ  మొదలటాటరలు.  వళల  పప్రీభలుతార్వనిస్నే
కలదోప్రాసి వాళలనలు అళదలళ ఎకకళచారలు- 
అటాల  పీడళతకళ  పప్రీజలళతా  మలుకకలలు
మలుకకలహైనారలు.   కరి  తబ్రవుర్వకనస్నే  బళగారళ
వాళలపలట శాపమే అయప్యాళది.  రానలు రానలు
వాళల  పప్రీభలుతార్వలలు  పూరిత్తగా  పడమటదేశాల
అదలుప  ఆజజలోలక  వళళ్ళుపోయాయ.  పడమట
దేశాలలు వాళల దేశళలో నేరలుగా తమ బలగాలనలు నిళపి పెటటటమే కాకళడ,  ఇసలుక దిబబ్బలోల
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దకకనస్నే తరలుగలుబాటలు దరలులపెహైన విమానాలతో దడలలు చేయళచాయ.

అపపడ ఇక ఆ తరలుగలుబాటలుదరలులలు పడమట
దేశాలపెహైన  నేరలుగా  యలుదదనిక  దిగారలు.  ఆ
దేశాలనిళడ ఎకకడ  పడతే  అకకడ బాళబలులలు
పలచ  భీభతత్సాళ  సవషటళచారలు.  అమాయకలలు,
సహైనికలలు  అని  చసూడకళడ  ఎవరిని  పడతే
వారిని ఊచకత కశారలు. అటాలళట అమానవయ
పనలులలు  చేసలుత్తనాస్నేరని  ఇక  వాళలక  మదద్దతలు
ఇచేచవాళళ్ళు లేకళడ పోయారలు!  'దలురాహ్మరలుగ్గలలు!
హళతకలలు!  తీవప్రీవాదలులలు!'  అని  పడమట
దేశాలనీస్నే  వాళలమీద  పప్రీచారళ  మలుమహ్మరళ
కానిచాచయ. 

అటాల  ఉళటలుళది  వికబ్రళ,  జీవితళ!  ఈ  కథలో  తరలుగలుబాటలుదరలులలు  అమానలుషళగా
ఉనాస్నేరళటారలు  పడమట  దేశాలవాళలుళ్ళు.  కాదలు,  'మా  జీవితాలలు  ఈ  పడమట  వాళలవలలనే 
నాశనమెహైనాయ'  అళటారలు  పీడళతకళ  పప్రీజలలు.  అయనా  జరిగళదనికళతటకీ   బాధప్యాత
ఎవరిది?  దీనిక సమాధానళ ఆలోచిళచి చెపపకపోతే నలువర్వసలలు మనిషవే కాదలు!  సమకాలీన
సమసప్యాల పటల సపళదిళచని మనిష బబ్రతకీ ఏళ పప్రీయోజనళ?" అనస్నేది బేతాళళ. 

శప్రీదదగా  వినస్నే  వికబ్రమలుడ  బేతాళానిస్నే  మెచలుచకళటసూ  "నీ  ఆవేదన  నాక  అరరమౌతలునస్నేది
బేతాళళ.  నేనలుగా అయతే ఈ పడమట దేశాల పప్రీచారానిస్నే  పటటళచలుకనలు:  తామలు తబ్రవిర్వన
గలుళతలో  తామే  పడడ్డటలుల,  వాళలళతా  పీడళతకప  తరలుగలుబాటలు  దరలుల  దడలక
తటలుటకవలసిళదే.  అయతే  కలోపయన  తమ  దేశ  సర్వతళతబ్రనలు,  సమగప్రీతనలు  తరలుగలుబాటలు
దరలులలు  తెలవిగా  సాధళచలుకొని  నిలబడల తపప,  అరాచకళతోట,  ఆవేశళతోట సరర్వమసూ
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సాధళచలుకగలమని  అనలుకరాదలు-  మలుఖప్యాళగా  వాళలుళ్ళు  ఇతర  దేశాల  సార్వరారనిస్నే  అరరళ
చేసలుకళటసూ,  తమలో తామలు కలహిళచలుకవటళ మానాల.  తమ సార్వరరళకసళ దేశహితానిస్నే
ఎవర్వరసూ తాప్యాగళ చేయకడదలు. 
నిజళగానే  ఇళదలులో సళదేహమేమీ లేదలు: నలువర్వనస్నేటలుల, సార్వరరళ మనిషలోని అత బలీయమెహైన
శకత్త.  ఆ  శకత్తని  గలురిళచి  తెలసినవాడ  కాబటట,  దేవుడ  తన  బాధప్యాత  ఏమీ  లేదని  చెపిప
మలుళదలుగానే  తపిపళచలుకనాస్నేడ.  మానవ  మాతలుప్రీలళ,  మనళ  ఏళ  చేయగలళ  చెపప?!"

అనాస్నేడ. 

వికబ్రమలుడ నోరలు తెరిపిళచిన బేతాళళ మాటలలు ఆపి చటలుకకన తరిగ చెటటకక కరలుచనస్నేది! 

సార్వగతళ!

కొతత్తపలలలో  పిలలల రచనలక పప్రాధానప్యాత ఉళటలుళది. ఈ పసత్తకళలో దదప సగళ కథలలు పిలలలలు 
రాసినవి; మగలనవి పిలలలకసళ పెదద్దలలు రాసినవి.  బొమహ్మలలు  వేసిన  వాళలుళ్ళు   మటలుక    యలువకలలు. 
పిలలలనలు కలవటళ, వాళలతో తెలలుగలులో కథలలు  రాయళచటళ, బొమహ్మలలు వేయళచటళ, వాళలుళ్ళు  పళపిన 
కథలస్నే,  బొమహ్మలస్నే  సరిదిదిద్ద  మగతా పిలలలళదరికీ  నచేచటలుల  పసత్తకాలలుగా తయారలు చేయటళ, 

దనికసళ ఓపెన  సోరలుత్సా  ఉపకరణాలనలు వాడటళ, కథలస్నే అళదరసూ ఉచితళగా చదలువుకనేటలుల  
ఇళటరెస్నేట లో  పెటటటళతోపటలు,  కొనిస్నే   పప్రీతలులలు  అచలుచ వేయటళ  మాక   ఇషటళ. అళదరి  మేలసూ  
కరి  చేస   ఈ పనిలో  మీరసూ పలలుపళచలుకళడ.  పిలలల  కథల పప్రీపళచానిక   సార్వగతళ !

కొతత్తపలల పిప్రీళటలు పసత్తకాలనలు ఆన లహైనోల ఆరడ్డరలు చేయటళ, చళదలలు కటటటళ ఇపపడ మరిళత 
సలులలువు!  కప్రీడట కారలుడ్డల దర్వరానలు, డబిట కారలుడ్డల దర్వరానలు, నెట బాప్యాళకళగ్ దర్వరా కడ 
ఇపపడ కొతత్తపలలకహై  డబలుబ్బలలు చెలలళచవచలుచ!  

సళదరిరళచళడ: http://www.instamojo.com/kottapalli కొక్రొతత్త
సౌకరప్యాళ!
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సస్నేహళ విలలువ 
రచన:  డ.  ఆశ,  ఏడవ తరగత,  పి.వి.ఆర.జడ.పి.హచ.ససూకల,  గలుళడవారి పలల,  తలలుపల మళడలళ,  

 అనళతపరళ జిలాల. 

అనగనగా ఒక అడవిలో ఒక  కాక,  పవురళ
ఉళడేవి.  పవురమేమో  నీలళగా  ఆకాశళ
రళగలులో  మెరలుససూత్త  ఉళడేది.  కాక  మటలుక
నలలగా, వికారళగా ఉళడేది. 

కాకక  పవురళ  అళట  చాలా  ఇషటళ.

"మనిదద్దరళ  సస్నేహితలులళ-  సరేనా?"  అనేది
చాలాసారలుల,  పవురళ దగగ్గరికొచిచ.  పవురానిక

మటలుక అదళట చలులకన. 'ఎటాల ఉళటలుళదో
చసూడ-  కరిప్రీగా'  అనలుకనేది.  కాకతో
మాటాలడకళడ మొహళ తపపకనేది. 

అయతే  ఒకరోజున  దలుషట  నకక  ఒకట  ఆ
అడవిలోక వచిచళది. ఆ నకక చాలా చెడడ్డది. ఆ
రోజున పవురళ చెటలుట  కొమహ్మ పెహైన  కరచని
కనికపటలుల  పడతలునస్నేది.  ఆ  సమయళలో
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చాటలుమాటలున  నకకకళటసూ  నకక  దని
దగగ్గరిక రాబోయళది. 

అళతలోనే దనిస్నే చసూసిన కాక 'కావ్ కావ్'మని
అరిచిళది  గటటగా.  దని  అరలుపక  పవురళ
చటలుకకన కళలుళ్ళు తెరిచి చసూసిళది.  ఆ సరిక
నకక దనిక చాలా దగగ్గరిక వచేచసిళది కడ!

అయతే వళటనే పవురళ గాలోలక  ఎగరిళది-

నకకబారినలుళడ  తపిపళచలుకనస్నేది.  అళత
జరిగనాక  కడ  అది  కాకని  చినస్నేచసూప
చసూడటళ  మానలేదలు.   'నలల  కాక!'  అని
అసహిప్యాళచలుకళటసూనే ఉళది. 

మరలునాట రోజున కాక పటటన రోజు. ఆ
రోజున అది తన తోట పక్షులనిస్నేటనీ విళదలుక
పిలచళది. అనీస్నే వళళ్ళు వచాచయగానీ,  పవురళ
మటలుక  వళలలేదలు.  'కరిప్రీదని  ఇళటక  నేనలు

ఎళదలుక వళాళ్ళుల?' అని ఊరికే ఉనస్నేది. 

అయతే  ఆరోజు  రాతబ్రకే  దనిక  జర్వరళ
మొదలహైళది.  తరార్వత రోజున కాక తనే దనిస్నే
పరామరిరళచటానిక  వచిచళది.  వససూత్త  వససూత్త
పవురానిక ఇషటమని ఏవేవో వళటలలు కడ
చేసి పటలుటకొచిచళది. 

అయతే  పవురానిక  దనిస్నే  చసూసత్త  చికాక
వేసిళది.  "నీ ఆహారళ నాక అవసరళ లేదలు.
నలువుర్వ  దసూరళగా  ఉళడ"  అళది  పవురళ.

పప్రీమగా   పలకరిళచబోయన  కాక  దని
మాటలక చినస్నేబోయళది.  

అయతే  సరిగాగ్గ  అదే  సమయళలో  మళళ్ళు
పవురానిస్నే పటలుటకనేళదలుక నిశరబద్దళగా చెటలుట
ఎకకతలునస్నేది  నకక.  చినస్నేబోయ  తల
వళచలుకనస్నే  పవురప  చసూప   నకక  మీద
పడళది.  "కావ్!  కావ్!  నకక  వచేచసిళది!

ఎగలురలు!  పరిపో!"  అని  అది  పవురానిస్నే
ఉదేద్దశళచి అరిచి, అది పెహైక ఎగరి పోయళది. 

ఇళకొకక  క్షణళ  ఆలసప్యామెహైనా పవురళ నకక
చేతక  చికక  ఉళడేది!  చటలుకకన  తేరలుకొని,

అత కషటళ మీద అది కాసాత్త ఎగరిపోయళది. 

అటాల కాక మళచితనానిస్నే గలురిత్తళచిన పవురళ



కొతత్తపలల                                                        12                                                            ఫిబబ్రవరి  2016

సిగలుగ్గ  పడళది.  "ననలుస్నే  క్షమళచలు  కాకమాహ్మ!
నినలుస్నే  అళతగా  అవమానిళచానలు"  అనస్నేది.

"కాక నవిర్వ,  మనళ మనళ సస్నేహితలులళ కద,

సస్నేహితలుల మధప్యా క్షమాపణలలుళడవు" అనస్నేది. 

"ఈ నకక పని పటాటల ఎవరెహైనా. ఎనిస్నే
పిటటలనలు  చళపతోళదో  ఇది"  అని  బాధ
పడళది పవురళ. 

"ఎవరో రమహ్మళట రారలు-  మనమే ఏదో ఒకట

చేదద్దళ" అని, కాక దనికొక పథకళ చెపిపళది. 

వళటనే  అవి  రెళడూ  కలసి  నకక  కళట
పడకళడ  తామలు  ఉళడే  చెటలుట  చలుటసూటతా
మలుళల కళపలలు తెచిచ పరచాయ. 

తరార్వత రోజున నకక వచిచళది మళళ్ళు,  చెటలుట
పెహైక చసూసలుకళటసూ.  అది అటాల చెటలుట దగగ్గరిక
రాగానే  దనికసమే చసూసలుత్తనస్నే కాక వేగళగా
ఎగలురలుకళటసూ వచిచ దని కనలుస్నేనలు ఒకదనిస్నే
పొడచి పోయళది. 

నకక  కయోప్యా  మొరోక్రొ  మళటసూ,  ఒకక
కనలుస్నేతోట కపళగా చెటలుటనలు ఎకకబోయళది.

అళతలోనే  కాక,  పవురళ  మళళ్ళు  ఓసారి
దనిపెహైక  దడ  చేసాయ.  రెళడో  కనలుస్నేనసూ
పొడచేసాయ.  దళతో నకక కాసాత్త పటలుటజారి
మలుళల  కళపలో పడ,  లేచి,  తోచిన దికకక
ఉరికళది. 

నకక  బెడద  తపిపనళదలుక  కాక,  పవురళ
ఎళతో  సళతోషళచాయ.  పవురానిక  సస్నేహళ
విలలువ అరరమెహైళది. 

  లేచి నిలబడ! ధహైరప్యాళగా గటటగా ఉళడ! బాధప్యాతనళతా నీ భలుజసకళధాల మీదనే వేసలుక!

   నీ భవిషప్యాతలుత్తక నలువేర్వ బాధలుప్యాడవని తెలలుసలుక.  -సార్వమ వివేకానళద



కొతత్తపలల                                                        13                                                            ఫిబబ్రవరి  2016

ఆపప్యాయత 
"మనిషక మనిష సహాయళ చేసత్త  మరవచలుచ కానీ జళతలువుక సాయళ చేసత్త  మటలుక అది ఎనస్నేటకీ
మరవదలు"  అళటసూ  జళతలువులీస్నే,  గళధరలుర్వలీస్నే,  తాప్యాగాలీస్నే,  పనరర్జునహ్మలీస్నే  అనిస్నేటనీ  కలగలసిన  ఓ  గొపప
గళదరగోళప కథ హిమశది- చదివి, ఇళతకళట మళచి కథ రాయగలరేమో చసూడళడ! 

రచన: డ.ఆర. హిమశ, తొమహ్మదో తరగత,  రాధా ససూకల ఆఫ్ లరిస్నేళగ్, అనళతపరళ 

రాజోలలులో  నివసిళచే  జోతత్సాత్స్నక  'నా'

అనస్నేవాళలుళ్ళు ఎవర్వరసూ లేరలు.  ఆ పప అకకడ
ఇకకడ  పనలులలు  చేసలుకళటసూ  ఒళటరిగా
బబ్రతకేది. 

ఒకసారి ఆ పప రోడడ్డ మీద పోతసూ ఉళట
చెతత్తకళడీ  చలుటసూట  తరలుగలుతసూ,  ఆకలక
అరలుసలుత్తనస్నే  పిలల  పిలల  ఒకట  కనిపిళచిళది.

జోప్యాతత్సాత్స్నక దనిస్నే చసూసి చాలా జాల వేసిళది.
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దనిస్నే ఇళటక తీసలుకొచిచ పెళచసాగళది. 

అటాలగ  ఒకసారి  ఆమెక  కకక  పిలల
కనిపిళచిళది.  అదీ ఇళటక చేరలుకనస్నేది.  అటాల
ఒకదని  తరార్వత  ఒకట  అనేక  జళతలువులలు
జోప్యాతత్సాత్స్న దగగ్గరిక చేరలుకనాస్నేయ.  

జోప్యాతత్సాత్స్న  వాటక తనతోపటలు కొళచెళ వళడ
పెటటది; అవికడ ఆ పపక భారళ కాకళడ
తమ  ఆహారానిస్నే  తామలు  సళపదిళచలుకొని
తనేవి. 

అటాల ఉళడగా ఒకసారి పిలలక జబలుబ్బ చేసిళది.

జోప్యాతత్సాత్స్న తనక తోచిన ఆకలలు, అలమలులతో
వహైదప్యాళ  చేసిళది;  చివరిక  దనిస్నే  పశలువుల
ఆసలుపతబ్రక  తీసలుకపోయళది.  వాళలుళ్ళు  దనిక
మళదలు ఇచిచ  "చసూడ పప,  దీనిక వచిచన
జబలుబ్బ అళటలు వాప్యాధ. దీనితోపటలు ఉళట ఇది
నీక  కడ  సోకే  పప్రీమాదళ  ఉళది.  దీనిస్నే
ఎకకడహైనా వదిల పెటటయ. ఇది చచిచపోతలుళది
ఎలాగసూ" అనాస్నేరలు. 
జోప్యాతత్సాత్స్నక  పిలలని  వదిల  పెటటటళ  అసత్సాలలు
ఇషటళ  కాలేదలు.   పిలల  మీద  మమకారళతో
దనిస్నే  తనతోబాట  ఉళచలుకొని  సపరప్యాలలు
చేసిళది.  కొదిద్ద రోజులలు గడచేసరిక పిలల  రోగళ

మరిళత  పెరిగళది.  ఇపపడది  జోప్యాతత్సాత్స్నక 
అళటలుకనస్నేది!  

జోప్యాతత్సాత్స్నక భయళ వేసిళది: "ఇపపడ రోగళ
మగలన  జళతలువులక  అళటలుకళట
ఎలాగ?"  అని  రోగళతో  ఉనస్నే  పిలలని
వళటబెటలుటకొని అడవిలోక పోయళది. 

ఆ  తరార్వత  ఒకకరోజుకే  వాళలదద్దరి  రోగమసూ
మరిళత పెరిగపోయళది. "నేనలు చనిపోయనా
పరేలదలు-  ఈ  పిలల  బబ్రతకతే  చాలలు"
అనలుకళటసూనస్నే  జోప్యాతత్సాత్స్నక  ఇక  చివరి
ఘడయలలు  సమీపిళచాయ  అనగా
వనదేవతలలు పప్రీతప్యాక్షళ అయాప్యారలు. 
"జోప్యాతాత్సాత్స్న,  నీ మళచి మనసలు మాక చాలా
నచిచళది.  తరార్వత  జనహ్మలో  నలువర్వక
యలువరాణిగా పడతావు. నీతోపటలు ఉనస్నే ఈ
పిలల  మటలుక  ఇపపడే  పూరిత్తగా
ఆరోగప్యావళతలురాలౌతలుళది.  పిలలులల రాణిగా ఈ
అడవిలో  గౌరవానిస్నే  అళదలుకళటలుళది"  అని
చెపిప మాయళ అయపోయారలు వాళలుళ్ళు. 
వాళళ్ళునస్నేటల  జోప్యాతత్సాత్స్నకాసాత్త  చనిపోయ గళధరర్వ
రాజు  కతలురలు  జోప్యాతరహ్మయగా  పటటళది.

పిలేలమో  రోగళ  తగగ్గ,  ఆరోగప్యావళతలురాలహైళది;
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అడవిలోనే బబ్రతలుకకొనసాగళచిళది. 

ఎళదలుకనో  తెలీదలుగానీ,  జోప్యాతరహ్మయక
చినస్నేపపటనలుళడీ భసూమ అళట చాలా ఇషటళగా
ఉళడేది.  నెలకొకకసారనాస్నే  ఆ  పప,  తన
సస్నేహితలులతోపటలు  భసూమమీదిక  వచిచ
విహరిససూత్త ఉళడేది. 

ఒకసారి వాళళ్ళుళతా ఆడకళటలునస్నేపపడ
అకసాహ్మతలుత్తగా  పెదద్దపల  ఒకట  వాళల  మధప్యాక

దసూకళది.  పిలలలళదరసూ చెలాల  చెదరయాప్యారలు.
జోప్యాతరహ్మయ కడ వేగళగా పరలుగలు పెటటళది.

ఆ పపవళట పెదద్దపల! 

పరలుగెతీత్త  పరలుగెతీత్త  అలసిపోయళది
జోప్యాతరహ్మయ.  అళతలోకే అటలుగా వచిచన పిలల
ఆ  పపనలు  చసూసి  గలురలుత్తపటటళది.  దనిక
అడవిలో  ఉనస్నే  జళతలువులనీస్నే  పరిచయమే.

వళటనే  అది  పెదద్దగా  హచచరిళచిళది  పలని-

"ఈ పప మన సస్నేహితలురాలలు-  ఈమెని ఏమీ
చెయప్యాక!" అని.  

దనిస్నే గౌరవిళచిన పల కడ,  జోప్యాతరహ్మయని
ఊరికే  వాసన  చసూసి  వదిలేసిళది.   తననలు
కాపడన  పిలలని  జోప్యాతరహ్మయ  గళధరర్వ
రాజాప్యానిక  ఆహార్వనిళచిళది.  తలలదళడప్రీలక
పరిచయళ చేసిళది.  తమ దేశళ అళతా తబ్రపిప
చసూపిళది. 

అటలుపెహైన  వాళళ్ళుదద్దరసూ  మసూగ  పప్రాణలుల
సళక్షేమళ కసళ కవష చేసారలు. 

వళగళపప: ఈ అదద్దనిక గాప్యారళట ఏమెహైనా ఇసాత్తరా?

దలుకాణదరలు: వళద అళతసలుత్తల వరక గాప్యారళట!

వళగళపప: అళత ఎతలుత్తనలుళడ పడేసినా ఏళ కాద?!

దలుకాణదరలు: నసూటా ఒకటవ అళతసలుత్త నలుళడ పడేసి చసూడళడ. వళదో అళతసలుత్త  వరక అదద్దనిక ఏమీ 
డోకా ఉళడదలు.

గాప్యారళట!
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తెలవి 
ఈ కథ బలే నచిచళది మాక. నిజళగానే 'అళదరిలోకీ తెలవహైనవాడ' అళటసూ ఎవర్వరసూ ఉళడరలు!.. 
సకరణ: అహహ్మద, ఐదలు సి, మహళదప్రా అకాడమీ, జహరాబాదలు. 
సౌజనప్యాళ: మనలహైబబ్రర, జహరాబాదలు, తెలళగాణ రాషటషళ. 

మీరార్జుపరానిస్నే  విజయలుడ  అనే  రాజు
పరిపలససూత్త  ఉళడేవాడ.  అతడ  మళచి
రాజ,  కానీ  "నాకళట  తెలవహైన  వాళళ్ళువరెహైనా
ఉళటారా?"  అని తరచసూ మళతబ్రని  పప్రీశస్నేససూత్త
ఉళడేవాడ.  మళతబ్రకేమో  మొహమాటళ!

"కాదళట ఆయనక ఎకకడ కపళ వసలుత్తళదో"

అని  "మీకళట  తెలవహైన  వారలు  నాక  తెలసి
ఎవర్వరసూ లేరలు పప్రీభసూ" అనేసవాడ. 

అయతే  ఒక  రోజున  రాజుగారలు  నిళడ
దరాబ్బరలులో  తన  గలురిళచి  గొపపలలు  చెపపడళ
మొదలలుపెటాటరలు. ఊరికే ఉళడక, మళతబ్రగారిని
కడ  అళదలులోక  లాగసాగాడయన-
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"మీరేమళటారలు మళతబ్రగారసూ?!" అని. 

మళతబ్రగారిక  ఊపిరాడలేదలు.  'ఎలాగెహైనా
విజయలుడని  ఈ  అలవాటలు  నలుళచి
బయటపడేటలుల  చేయకపోతే  సమసప్యా'
అనలుకనాస్నేడ ఆయన. 

పెహైక  మటలుక  "మన  రాజప్యాప  పొలమేరలోల
ఉనస్నే  గోపలపరళలో  చాలామళది
తెలవహైనవారలు ఉనాస్నేరట పప్రీభసూ. మీరలు ఒకసారి
కొళచెళ  సమయళ  తీసలుకొని  చసూడళడ-  ఆ
ఊరి  జనాలకళట  మీరే  తెలవహైనవారలు  అని
తేలపోతే బాగలుళటలుళది.  అలా మీ గొపపతనళ
మరిళత  మళదిక  తెలలుసలుత్తళది..  అయనా
వారెవరసూ మీ తెలవిక సరితసూగరలులళడ" అని
తపిపళచలుకనాస్నేడ మళతబ్ర. 
దళతో  విజయలుడక  ఉతాత్సాహళ  ఆగలేదలు.
'ఏళట ఈ గోపలపరళ?  ఏళట వళల తెలవి?

చసూసొసాత్తనలు'  అని  నేరలుగా  అకకడకే
బయలలుదేరాడ.  ఆయన  గోపలపరళ
చేరలుకళటలుళడగా ఊరి మొదటోల  ఉనస్నే  గడడ్డ
భసూమలులోల ఓ పశలువుల కాపరి కనిపిళచాడ-

ఆవులస్నే మేపకళటసూ. 

"మలుళదలు  వడని  ఓడసాత్తనలు...  నా  తెలవి

మలుళదలు  వడ  ఏపట?"  అనలుకళటసూ
దగగ్గరిక వళాలడ రాజు. 

"నేనలు నినలుస్నే మసూడ పప్రీశస్నేలలు అడగలుతానలు.
నీక  చేతనెహైతే  జవాబలు  చెపప  చసూసాత్తనలు-"
అనాస్నేడ. 

పశలువుల కాపరి రాజుకేసి విళతగా చసూసి "సరే,

అడగళడ" అనాస్నేడ. 

"సవషటలో అనిస్నేటకళట వేగవళతమెహైనది ఏది?"

అడగాడ విజయలుడ. 

'గాల' చెపపడ పశలువుల కాపరి. 

అనిస్నేళటకళట ఉతత్తమమెహైన జలళ? 

'గళగాజలళ' 
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అనిస్నేళటలోక ఉనస్నేతమెహైన పనలుప? 

'ఇళకేమలుళటలుళది చళదనప కరప్రీతో చేసినదే' 

"భలే  భలే!  నా  మనసలులోనసూ  ఇవే
జవాబలులలునాస్నేయ!"  అనాస్నేడ  విజయలుడ
అతడని మెచలుచకళటసూ. 

ఆ మాటలక "హహ్హ  హహ్హ  హహ్హ"  అని ఎగతాళగా,

పగలబడ నవార్వడ పశలువుల కాపరి. 

"ఎళదలుక, అళత నవుర్వతలునాస్నేవు?" అడగాడ
విజయలుడ చికాకగా. 

"తపపగా  చెపిపన  జవాబలులస్నే  సరియహైనవని
మెచలుచకళటలుళటనసూ..."  అని  మళళ్ళు
నవార్వడ పశలువుల కాపరి. 

"మరి సరెహైన జవాబలులేమటో చెపప చసూసాత్తనలు"
అనాస్నేడ విజయలుడ పటలుటదలగా. 

"సవషటలో అనిస్నేకళట వేగవళతమెహైనది మనసలు.
ఎడరలులోల ఎళడవేళన దొరికేదే ఉతత్తమ జలళ,

ఉనస్నేతమెహైన  పనలుప  అమహ్మ  ఒడ..."  చెపపడ
పశలువుల కాపరి. 

"అవునలు  నిజమే"  మనససూస్ఫూరిత్తగా
ఒపపకనాస్నేడ విజయలుడ. 

"ఇళక సళగత చెపపనా?"  అనాస్నేడ పశలువుల
కాపరి.  "నేనలు  ఇళతక  మలుళదలు  చెపిపన
జవాబలులసూ  సరెహైనవే,  ఇవి  కడ  సరెహైనవే-

ఏమళట  'ఒక పప్రీశస్నేక ఒకే జవాబలు ఉళడల'

అనలుకవటళలోనే  అసలలు  తపప  ఉళది.  ఒక
పప్రీశస్నేక  అనేక  జవాబలులలుళడచలుచ-  ఒక
రాజప్యాళలో అనేకమళది తెలవహైనవాళలుళ్ళు ఉనస్నేటల"
విజయలుడ నివర్వరపోయాడ. "అవునలు గద!

నేనలు ఇలా ఆలోచిళచనే లేదే?! ఒక రాజప్యాళలో
అనేకమళది  తెలవహైనవాళలుళ్ళు  ఉళడచలుచ  గద,

'అళదరిలోకీ  తెలవహైనవాళలుళ్ళు'  అళటసూ అసలలు
ఎళదలుకళడల?"  అని ఆయన ఆశచరప్యాళలో
మలునిగాడ. 

పశలువుల  కాపరిని  అభనళదిళచి,  కొతత్తగా
అళదలుకనస్నే సలుజాజనళతో బాటలు కటక తరిగ
వచాచడ విజయలుడ. 

అటలుపెహైన  ఆయన తన తెలవితేటల గలురిళచి
గొపపలలు  చెపపకవటళ  మానేశాడ!

అళదరిలోనసూ  తెలవితేటలస్నే  గలురిత్తససూత్త,  కాల
కబ్రమేణా  'మళచి  రాజు  -  అళదరినీ
పోప్రాతత్సాహిసాత్తడ' అని పరలు తెచలుచకనాస్నేడ.

తళడబ్ర: ఇనిస్నే తకకవ మారలుకలలు వచాచయళట?

కొడక: అవి తకకవా? ఫెయలయన వాళళ్ళులో  హయప్యాసట మారలుకలలు నావే.

తళడబ్ర అదవషటళ!
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వేషళ గొపప 
"కాబటట మనళ కడ మనిషలోని తెలవినీ, మళచినీ చసూదద్దళ. అళతేగాని వారి వేషానిస్నే కాదలు" అని ఈ
కథ రాససాడ పవథర్వ! 
సకరణ:యస.పవథర్వ, ఏడవ తరగత, నారాయణ టకస్నే ససూకల, జహరాబాద. 

అనగనగా  ఒక  రాజుగారలు  ఉళడేవారలు.
ఆయన  మళచివాడే,  కానీ  తన  చలుటసూటతా
ఉనస్నే ఉదోప్యాగలులనలు గలుడడ్డగా నమేహ్మవాడ. 

దళతో  ఆయన  నమహ్మకానిస్నే  ఆసరాగా
చేసలుకొని  ఉదోప్యాగలులళతా  కడ  తమక

నచిచనటలుల  చేససూత్త  పోయవాళలుళ్ళు.   రాజుగారి
దగగ్గరిక ఎవరెహైనా సాయళ కసళ వసత్త,  వాళలని
రాజుగారి దగగ్గరిక పోనిచిచనళదలుక, ఆయనక
వాళలగలురిళచి మళచిగా చెపిపనళదలుక,  లళచళ
తీసలుకనేవాళలుళ్ళు. 
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తమక  అటాల  లళచాలలు  ఇవర్వని  వాళలనలు,
పదవాళలనలు  రాజోదోప్యాగలులలు  లోపలక
పోనిచేచవాళలుళ్ళు  కాదలు.   రాజుగారలు  భళ
చేసలుత్తనాస్నేరనో,  వేటకళాళ్ళురనో,  లేరనో-  ఏదో
ఒకట చెపిప తబ్రపిప పళపిళచేసవాళలుళ్ళు. 
ఇవేమీ  తెలీని  రాజు  తనవరక  చేరిన
కవులక,  కళాకారలులక  బహుమానాలససూత్త
తనేదో  వాళలళదరినీ  పోప్రాతత్సాహిసలుత్తనస్నేటలుల
భావిళచేవాడ. 

ఆ  రాజప్యాళలో  నివసిళచే  రామశరహ్మ  అనే
పళడతలుడ  చాలా  పదవాడ.  అనేక
సళవతత్సారాలపటలు  కషటపడడ్డక,  ఇక  పూట
గడవని  పరిసిరతలో  ఊరలు  వదల,  రాజుగారి
సాయళ కరదమని వచాచడ అతనలు.  దసూర
పప్రాళతళ  నలుళడ  నడచి  రావటళలో  అతనలు
చాలా  అలసి  పోయాడ;  బటటలనీస్నే  కడ
మటటకొటలుటకొని  పోయ  ఉనాస్నేయ.  శోష
వసలుత్తనస్నేది-  ఇక  రాజోదోప్యాగలులక
ఏమవర్వగలడ?  అతనిస్నే,  అతని  వేషానిస్నే
చసూడగానే దర్వరపలకలలు  'రాజుగారలు లేరలు'
అని చెపపసారలు. 
రాజధాని  శవారలలో  ఉనస్నే  ఓ  తోటలో  ఆగ,

సాస్నేనళ  కానిచిచ,  బటటలలు  ఉతలుకొకని,

మరలుసటరోజున  అలాగ  ఉతత్తచేతలులతో
రాజాసారనానిక  చేరలుకనాస్నేడ  రామశరహ్మ.
"రాజుగారలు  వేరే  ఎవరితోటో
మాటాలడతలునాస్నేరలు"  అని ఆ రోజూ లోపలక
పోనివర్వలేదలు దర్వరపలకలలు. 
ఆ తరార్వత రోజునా ఇటాలగ జరిగళది. అయతే
ఆ  రోజున  ఉదోప్యాగలులక  లళచాలలు
ఇచిచనవాళళ్ళుని కొళదరిని లోనిక పళపిళచటళ
గమనిళచాడ రామశరహ్మ. 
'వాళలని  ఎళదలుక  పళపతలునాస్నేరలు?'  అని
పోటాలడలనిపిళచిళది  గానీ,  'మొదటకే
మోసళ  వసత్త  ఎలాగ?'  అని  ఊరలుకనాస్నేడ.

అళతలో  మళచి  మళచి  దలుసలుత్తలలు  ధరిళచిన
వరత్తకలలు కొళదరలు గలురప్రీప బళళ్ళులో రావటళ,

ఉదోప్యాగలులలు  వాళలక  సలామలులలు  చేసి,  ఆ
బళడలతో  సహా  లోనిక  వదలటళ  చసూసాడ.

అటాల  వదిలన  వాళలుళ్ళు  బయటక  వససూత్త
రాజోదోప్యాగలులక  ఏ  ఉళగరాలో,  బళగారలు
నగలో  బహుమానళగా ఇససూత్తనాస్నేరలు కడ. 

రామశరహ్మక  పరిసిరత  అరరమెహైళది.   తరార్వత
రోజున అతనలు  ఊళళ్ళు ఉనస్నే ఒక నాటకాల
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కళపెనీక  వళళ్ళు  తన  బాధలనీస్నే
వళలబోసలుకనాస్నేడ:  "నాక  ఒకక  మళచి
పళచె,  ఉతత్తరయమసూ,  ఓ  నాలలుగలు
గలలుటనగలసూ,  గలురప్రీమసూ  ఇవర్వళడ.  వనకక
రాగానే మీ కరాయ తపపక చెలలసాత్తనలు" అని. 

అటాల గొపపగా తయారెహై,  ఒళటనిళడ విభసూది
పూసలుకొని  అపర  మహేశర్వరలుడలాగా
గలురప్రీమెకక కటదర్వరళ చేరలుకనాస్నేడ. 

రాజోదోప్యాగలులలు  అతనిస్నే  గలురలుత్త  పటటలేదలు.
"రాజుగారలు ఏళ చేసలుత్తనాస్నేరలు?"  అని రామశరహ్మ
గలురప్రీళ  మీదినలుళడే  గళభీరళగా  అడగసరిక
వాళళ్ళుళతా  అతనెవరో  రాజుగారి  మతలుప్రీడే
అనలుకనాస్నేరలు.   "భళ  చేసలుత్తనాస్నేరళడ.

కొళతసప  అతథగవహళలో  విశాప్రాళత
తీసలుకళటారా?" అనాస్నేరలు గౌరవళగా. 

"లేదలు-  మాకళత సమయళ లేదలు.  వళటనే
కలసి  వళళ్ళుపోవాల"  అని  గలురాప్రానిస్నే  నేరలుగా
భజనశాల వహైపకే నడపడ రామశరహ్మ. అతని
ఠీవినీ,  దరార్జునీ  చసూసిన  రాజోదోప్యాగలులలు  ఇక
అతనిస్నే ఆపలేదలు. 
రాజుగారలు  ఆ  సమయానిక  నిజళగానే
భజనళ చేసలుత్తనాస్నేరలు.  రామశాసిత్తషని చసూడగానే

ఆహార్వనిససూత్త  "రళడ!  రళడ!  మలుళదలు మాతో
బాటలు భజనళ చేయళడ" అనాస్నేరలు. 
రామశాసిత్తష  సరేనని  ఆయనతోబాటలు
కరలుచనాస్నేడ. సవకలలు రకరకాల పదరాదలలు
వడడ్డళచాక,  వాటని తనలు తనకళడ బటటలక
తనబెడతసూ "ఇదిగో నా పటలుట ధోవతీ, లడూడ్డ
తనలు.  బాగలుళది!  ఇదిగో  నా  తలపగా,

పయసళ!" అనసాగాడ. 

కొళచెళసప ఊరలుకనస్నే రాజుగారలు ఇక
ఆగలేక అడగశారలు- "ఏమది శాసిత్తషగారసూ!  మీ
బటటలక ఆకలవుతలునస్నేదటనా?" అని. 

"ఏళ  చెయప్యామళటారలు  పప్రీభసూ!  ఈ  బటటలలు
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కరాయ  బటటలలు.  వటని  వేసలుకవసత్తనేకద,

తమరి  దరరనళ  దొరికళది?!  మామసూలలుగా
వసత్త ననలుస్నే లోనికే అడగలు పెటటనివర్వలేదలు మీ
పరిచారకలలు.  ఇపపడహైనా వాళలుళ్ళు  రానిచిచళది
వటనే  గనలుక,  తమరిచేచ  పదరారలనలు  తనే
యోగప్యాత కడ  వటదే!" అనేశాడ ధహైరప్యాళగా.

రాజుగారలు గటటగా నవార్వరలు. 
దళతో రామశాసిత్తష మరిళత ధహైరప్యా ళ తెచలుచకొని
"నిజమెహైన పదవారిక తమరి దరరనళ దొరకటళ
దలురలభళగా ఉళది  పప్రీభసూ!  పదవారలు  ఎవరసూ

మీ  వరక  రాలేక  పోతలునాస్నేరలు.  తమ
పరిచారకలక  వడపోత  బాధప్యాతనలు
అపపగళచటళ  భావప్యామా?  తమరలు  పప్రీజలక
మరిళత  దగగ్గర  ఎళదలుక  కారాదలు?"  అని
అడగశాడ. 

రాజుగారలు  ఒకక  క్షణళ  ఆలోచిళచి,

లళచగొళడలహైన  ఉదోప్యాగలులనలు  శకళచారలు.
రామశరహ్మక  బహుమానళ  ఇవర్వటమే  కాక,

తననలు  సళదరిరళచ  వచేచవారిని  వడపోస
అధకారిగా నియమళచారలు! 

దేవుడ!

వళగళపప ఒక  చెళచాని, గాలసలులో కొళత దబ్రవానిస్నే  పరక్షశాలక తీసలుకళాళ్ళుడ.  అకకడ 
కరాప్రాడ ఆశచరప్యాళగా  అడగాడ-

పరక్ష చేస కరాప్రాడ: ఇదేళట?

వళగళపప: చెబలుతానలు- మలుళదలు నోరలు తెరలు-

(అని ఒక చెళచాడ దబ్రవానిస్నే  అతని నోటోల పోశాడ)

వళగళపప: ఇపపడ చెపప- తయప్యాగా ఉళద?

పరక్ష చేస కరాప్రాడ: లేదలు- కానీ గలీజుగా ఉళది- ఇదేళట?

వళగళపప: ఇది నా మసూతబ్రళ. డకటరలు నినలుస్నే అడగ ఇళదలులో షలుగర ఎళత ఉళదో 
కనలుకొకని రమహ్మనాస్నేడ. అళదలుకని!

పరక్ష కరాప్రాడ వళళ్ళు వాళత చేసలుకనాస్నేడ!

తకక జోక!
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గరర్వభళగళ 
రచన: మలలకారలుర్జున, కొతత్తపలల. 

మగధ రాజప్యాప మళతబ్ర  మాధవుడ తెలవహైన
వాడే  కాక,  మళచి  సళగీత  విదర్వళసలుడ
కడ.  చకబ్రవరిత్తక  ఆళతరళగకడగా  అతనిస్నే
అళదరసూ గౌరవిళచేవాళలుళ్ళు;  చాలా మరాప్యాదగా
మాటాలడేవాళలుళ్ళు.  అతని  మళతబ్రతార్వనేస్నే  కాక,

అతని  సళగీతానిస్నే  కడ  చలుటసూట
ఉనస్నేవాళళ్ళుళతా  అమతళగా  పొగడేవాళలుళ్ళు.
ఎవర్వరసూ  అతనిస్నే  విమరిరళచేళత  సాహసళ
చేసవాళలుళ్ళు కాదలు. 

అయతే విమరర  బొతత్తగా లేకపోవటళ అనేది
ఏనాటకహైనా  చేట-  రానలురానలు  మాధవుడక
గరర్వళ  తలకకకళది.   తనతో ఎవర్వరసూ పోట
పడటళ లేదళట వాళలళదరికళట  'తనే గొపప'
అని అనలుకసాగాడ. 

"ఈ భసూపప్రీపళచళలో ననలుస్నే  మళచిన సళగీత
విదర్వళసలుడే  లేడ?!  ఇళక  నాతో  ఎవర్వరసూ
పోటయ  పడరా?  ఒకసారి  నాచేత  ఓడతే
మాతబ్రళ  ఏమ?  ఓసారి  రళడ-  మీరలు  ఓడతే
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నేనలు ఏమీ అననలులే"  అని అళదరినీ పోటక
ఆహార్వనిససూత్తళడేవాడ. 

అయతే  అతని  తతర్వళ  తెలలుసలు  గనక,

ఎవర్వరసూ అతనితో పోటక వచేచవాళలుళ్ళు కాదలు-
అతని మానానిస్నే  అతనిస్నే  వదిలేసి,  తమ పని
తామలు చేసలుకొని పోయవాళలుళ్ళు. 
మగధక పొరలుగలునే ధరహ్మపరి రాజప్యాళ ఉళడేది.

ఆ  రాజప్యాప  మళతబ్ర  ధరహ్మకీరిత్త  మళచివాడ,

సళగీత  పిప్రీయలుడనసూస్నే.   ఎవరలు  పట
పడతాననాస్నే  సర్వయళగా వళళ్ళు  మర వినేళత
పటల  పిచిచ  అతనిది.  మాధవుడ  గలురిళచి
తెలయగానే  అతనలు  ఉతాత్సాహళగా  కబలురలు
పళపడ-  "తమరలు  గొపప  సళగీత
విదర్వళసలులని  విని  ఉనాస్నేనలు.  తమరి  గానళ
విని  తరిళచాలని  ఉనస్నేది.  తమరలు  సరేనళట
నేనలు  వలలు  చేసలుకొని  తమ వదద్దక  వసాత్తనలు"
అని. 

అయతే  మాధవుడ  అతని  అభప్యారరననలు
నేరలుగా తరసకరిళచాడ. "పోటక రావాలళట
రళడ.  ఊరికే  వినేవాళలుళ్ళు  చాలామళదే
ఉళటారలు-వాళళ్ళుకేళ తకకవ?" అని. 

అది విని ధరహ్మకీరిత్త  "అయతే సరే.  నేనలు పోటక

సిదదళ"  అని  కబలురలు  పళపడ.  అటాల
కబలురళపటమే  కాక,  ఒక  వారళ  రోజులక
తానే పప్రీయాణళ కటాటడ మగధక.  

మగధ  చేరగానే  అతనలు   మాధవమళతబ్రని
కలసి మరాప్యాద పూరర్వకళగా నమసకరిళచాడ.

మాధవుడ  తనలు  కరలుచనస్నే  పీఠళ
మీదినలుళడ  లేవకనే  ధరహ్మకీరిత్తతో  "ఓహ!

నలువేర్వనా నాతో పోట పడేళదలుక వచిచళది!

నిజళగానే  నలువుర్వ  సాహసవళతలుడవి!

ఇపపటవరక  ఎవర్వరసూ  నాతో  తలపడ
గెలవలేదలు మరి" అనాస్నేడ.   

ధరహ్మ సనలుడ నవుర్వతసూ "అదేమీ లేదలు మళతబ్ర
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గారసూ! నేనేమీ మీ అళత గొపప విదర్వళసలుడని
కాదలు.  కాకపోతే నాక చినస్నేనాటనలుళడ పట
అళట  ఇషటళ.  మీరలు  గొపపగా  పడతారని,

మళచి  సళగీత  విదర్వళసలుడని  విని,  ఇటాల
అయనా మీ పట వినే భాగప్యాళ కలలుగ్గతలుళదని
ఇలా  వచాచనలు.  మీ  గానానిస్నే  విళటసూ,  నా
పటలోని  దోషాలనలు  గలురిత్తళచే  పప్రీయతస్నేళ
చేసాత్తనలు.  నాక  నా  సామరరరళ  ఏపటదో
తెలలుసలుత్తళది. అళతే తపప మరో   ఉదేద్దశళ లేదలు"
అనాస్నేడ వినయళగా. 

"ఓహ! ఊరికే సమయానిస్నే వవధా చేసళదలుక
వచాచడనస్నేమాట"  అనలుకనస్నే  మాధవమళతబ్ర
పెహైక మటలుక "లేదలు ధరహ్మసనా,  నేనలు అయతే

ఇలా  మాటాలడనలు-  ఏ  పోటకహైనా  వళత్త  గెలచి
తీరాల-  లేకళట  అసలలు  వళలనే  కడదలు.
గెలేచళదలుక పడకపోతే ఇదళతా వవధా" అని
హితవు  పలాకడ.  "నీక  చాలా  సాధన
అవసరళ అనలుకళటానలు. ఇవాళల రాతబ్ర అళతా
నీ  సాధనక  సమయళ  ఇసలుత్తనాస్నేనలు"  అని
మలుగళచాడ. 

ఆ  రోజళతా  తానలు  పోటలో  పడనలునస్నే
పటనలు  సాధన  చేసలుకళటసూ  గడపడ
మాధవమళతబ్ర.  ధరహ్మసనలుడ మటలుక మగధ
దేవాలయాలోల జరిగ సళగీత కచేరలక హాజరెహై
అరరరాతబ్ర  వరక  సళగీతానిస్నే  ఆసార్వదిళచి
వచాచడ. 

మరలునాడ  పోటలో  మాధవమళతబ్ర  "లేరలు
నాకవరలు  సాట!"  అని  పడతే  అళదరసూ
"ఆహా! ఓహ!" అనాస్నేరలు. మాధవుని సళగీతళ
ధరహ్మసనలుడక  చాలా  నచిచళది.  "అదలుద్భుతళగా
పడరలు!  మీకవరసూ సాట లేరలు,  నిజళగానే"

అని  మెచలుచకనాస్నేడ-  "నేనలు  ఓటమని
అళగీకరిసలుత్తనాస్నేనలు-  గానగళధరలుర్వలహైన  మీ
మలుళదలు  గొళతలు  విపపళదలుక కడ ధహైరప్యాళ
చాలటలదలు నాక" అళటసూ. 
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మాధవుడ  అతని  భలుజళ  తడతసూ
"పరవాలేదలు-  ఊరికే కొళచెళ పడ.  నలువుర్వ
గెలలుసాత్తవని మేమలు ఏనాడూ అనలుకలేదలులే,

అసలలు!" అని నవార్వడ గరర్వళగా. 

సరే,  అని  తాప్యాగరాజ  కీరత్తన  అళదలుకనాస్నేడ
ధరహ్మసనలుడ-  "ఎళదరో  మహానలుభావులలు-
అళదరికీ  వళదనమలులలు"  అని.  ఆ
మాధలురాప్యానిక అళదరసూ పరవశళచిపోయారలు.
"సరగలున  పదమలులక  సార్వళతమనలు
సరోజమలునలు సమరపణమలు సయలువారెళదరో
మహానలుభావులలు"  అని  అనేసరిక  సభలోని
వారళతా వళగ వళగ నమసాకరాలలు చేయటళ
మొదలలు  పెటాటరలు.  చకబ్రవరిత్తతో  పటలు,
రాణలులలు,  ఆటలాడే  పిలలలనలుళడ
మొదలలుపెటట,  రాజుగారి  ఉదప్యానవనళలో
విహరిళచే  జిళకలలు  అనీస్నే  పరలుగలు  పరలుగలున
సభక  చేరలుకనాస్నేయ  పట  వినేళదలుక.

"హయలలు మీర నడలలుగలలుగ్గ  సరసలుని సద
కనలుల  జూచలుచలునలు,  పలక  శరరలులహై
యానళద  పయోధ  నిమగలుస్నేలయ
మలుదళబలుననలు  యశమలు  గలవారెళదరో
మహానలుభావులలు"  అని  ధరహ్మసనలుడ  పడతే

అకకడ  చేరినవారి  శరరాలలు  పలకరిళచి
మలుదళతో  నిళడపోయాయ.

"తాప్యాగరాజాపత్తలహైన  వారెళదరో  మహానలు-
భావులలు  -అళదరికీ  వళదనమలులలు"  అని
ధరహ్మసనలుడ  మలుగళచేసరిక  అళదరి  కళసూళ్ళు
ఆనళదళతో చెమరాచయ. 

మాటలలు  రాని  సళతోషళ  మలుపిపరిగొనగా
ధరహ్మసనలుడని  కౌగలళచలుకనాస్నేడ  మాధవ-

మళతబ్ర. 
"సహబాస"  అని  పప్రీశళసా  రతాస్నేలతో
అభషేకళచారలు  చకబ్రవరిత్త.  సభకలళతా
"ఇళతగొపప  పటని  విని  మా  జనహ్మ
ధనప్యామెహైళది" అని హరర్షధార్వనాలలు చేశారలు.  
"అణకవ,  భకత్త,  గౌరవళ,  పప్రీమ,  కరలుణ-

నాదపిప్రీయలుడహైన  భగవళతలునిక  ఇనిస్నే
రసూపలలునాస్నేయ.  ఆయన  పప్రీపళచళలో
గరార్వనిక,  అతశయానికీ  తావులేదలు.  నేనలు
నాలోని ఈ శతలుప్రీవులనలు జయళచేళదలుక గటట
పప్రీయతస్నేళ  చేసాత్తనలు.  నా  అహళకారానిస్నే
వదిలళచలుకళటానలు"  అని  సభామలుఖళగా
పప్రీతజజ చేశాడ మాధవమళతబ్ర. 
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కనలువిపప 
రచన: వియోగ, కరసూస్నేలలు. 

దిలీపడ  పినస్నేవయసలులోనే  అళగరాజప్యా
సిళహాసనళ  అధరోహిళచవలసి  వచిచళది.

అతని తళడబ్ర వేటక వళల సిళహాల బారిన పడ
మరణిళచాడ.  దళతో  పళదొమహ్మదేళలకే
దిలీపడ రాజయాప్యాడ. 

ఇళకా  చినస్నేవాడే-  రాజుగా  వహైభగాలనలు

అనలుభవిససూత్త  విలాసవళతళగా  జీవిసలుత్తనాస్నేడ.

అనలుభవళ  లేదలు.  అయతే  అతని  అదవషటళ
కొదీద్ద  నమహ్మకసలుత్తలహైన  సహైనాప్యాధపతలులలు,
విశార్వసపతలుప్రీలహైన  మళతలుప్రీలలు  లభళచారలు.
మహామళతబ్ర  వివేకవళతలుడ  అపర
చాణకప్యాడ.  అనీస్నే  తానెహై  రాజాప్యానిస్నే
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నడపసలుత్తనాస్నేడ. 

ఏళలుళ్ళు  గడచాయగానీ  మళతబ్రగారినలుళడ
దిలీపడ  ఏమళత  నేరలుచకలేదలు-
వయసలుత్సాతోబాటలు  గరర్వళ  తలకకకళది.  'నా
విషలుష:  పవథవ  పతే:  -  రాజ  దేవుడ'

అనలుకనాస్నేడ.  వప్యావహారళలో  మొరటలుదనళ
వచేచసిళది.  చలుటసూట సార్వరరపరలులలు, భటాప్రాజులలు
చేరారలు.  చివరిక అతనలు ఆజజలలు కడ జార
చేశాడ-  "నా విగప్రీహాలనలు  గలుళలలోల  పప్రీతష షళప
చేయళడ. పూజలలు చేయళచళడ" అని. 

గమనిసలుత్తనస్నే  పౌరలులక,  మళతలుప్రీలక  'చివరిక
మన  రాజప్యాళ  ఏమవుతలుళదో"  అని  చిళత
మొదలహైళది.  హనలుమాన పలలలో  పూజారి
హనలుమళతలుడ  తెలవహైనవాడ.  "రాజుగారిక
పఠళ చెపపలత్సాళదే" అనలుకనాస్నేడ.  

ఓ  రోజు  రాజుగారి  దరాబ్బరలుక  వళాళ్ళుడ.

రాజుగారి  మలుళదలు  నిలలుచని  వినయళగా
చెపపడ-  "మహారాజా!  హనలుమానలు  పలల
పప్రీజలలు మమహ్మలస్నే శరణలు వేడతలునాస్నేరలు" అని.

"ఏళట  విషయళ?"  విసలుగాగ్గ  అడగాడ
దిలీపడ. 

"మసూడ  సళవతత్సారాలలుగా  వానలలు  లేవు-

పళటలలు  పళడటళ  లేదలు-  తాగళదలుక
మళచినీళలుల  కడ  కరలువహై  పోయాయ"

వినస్నేవిళచలుకనాస్నేడ. 

"దనిదేమలుళది,  మళతబ్ర  గారిక  చెపిప  ఊళళ్ళు
చెరలువులలు  తవిర్వళచలుక"  ఆనతచాచరలు
రాజుగారలు. 

"అదీ అయప్యాళది పప్రీభసూ! ఎనిస్నే చెరలువులలు
తవిర్వనా,  బావులలు  తబ్రవిర్వనా  చలుకక  నీరలు
పడలేదలు.  ఆఖరిక పప్రీజలలు కపపల పెళళ్ళుళలుల చేసి
ఘనళగా  ఊరేగళచారలు  కడ"  చెపపడ
హనలుమళతలుడ. 

"మసూర ర్ఖ  పప్రీజలలు!  కపపలక  పూజ  చేసత్త
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ఏమొసలుత్తళది? కనీసళ నా విగప్రీహానిక పూజ చేసి
ఉనాస్నే వరార్షలలు కరిసవి" చెపపడ రాజు. 

"అది  కడ  అయళది  పప్రీభసూ!  మీరలు
ఆగప్రీహిళచకపోతే మనవి చేసలుకళటానలు-  మీ
విగప్రీహానిక నిగప్రీహళతో ఎనోస్నే పూజలలు చేశామలు.
కానీ వరార్షలలు కరవటళ అటలుళచి ఉనస్నే కొనిస్నే
బావులసూ ఎళడపోయాయ!" చెపపడ. 

"ఊఊ..  మీ పూజలోల ఏదో లోపళ ఉళటలుళది.

సరే,  మహామళతీబ్ర!   రోజూ  ఎదలుద్దల  బళళ్ళులోల
కడవల  నీళలనలు  పళపిళచళడ  వళళ్ళు  ఊరిక"

ఆదేశళచాడ రాజు. 

"చితత్తళ,  మహారాజా! తమరి ఆజజ శరోధారప్యాళ!

అలాగ  చేసాత్తళ,  కాని  ఎనిస్నే  దినాలలు
చేయగలళ?"  మహామళతబ్ర  సళదేహళ
వప్యాకత్తపరిచాడ.   "వరార్షలలు  పడేదకా"  తేలగాగ్గ
చెపపడ దిలీపడ. 

"కానీ వానలలు  పడే  ససూచనలలు  కనిపిళచడళ
లేదలు  పప్రీభసూ!"  మహామళతబ్ర  చెపపగా
అవుననస్నేటలుల తలాడళచాడ హనలుమళతలుడ.

దళతో  దిలీపడక  కపళ  వచేచసిళది.  "ఓర
మసూరా ర్ఖ! అటాల అయతే ఇక చేయగలగళదేమీ
లేదలు.  మీ ఊళళ్ళు వాళలళతా కటటగటలుటకొని వేరే

ఎకకడకనాస్నే వలస పోళడ!"  హనలుమళతలుడని
ఉదేద్దశళచి కపళగా చెపపడ దిలీపడ. 

"పోవచలుచ  పప్రీభసూ!  కానీ  దని  వలల  అకకడ
సారనికల  నలుళడ  వప్యాతరేకత  వసలుత్తళది  కద.

వాళల  ఆసలుత్తలస్నే  మేమలు  కాజసినటలుల  వాళసూళ్ళు
అనలుకళటారలు.  పెహైగా  పటట  పెరిగన  ఊరలు,
ఆసిత్తపసలుత్తలలు  వదలులలుకొని  ఇళక  ఊరిక
వలసపోవడనిక  మా  ఊరి  వాళలుళ్ళు  కడ
ఇషటపడరలు  కద  పప్రీభసూ"  హనలుమళతలుడ
నిదనళగా వినస్నేవిళచాడ. 

"నలువుర్వ  అనేదీ  నిజమే!  పప్రీజలలు  మసూరలు ర్ఖలలు!
'ఈ గాల, ఈ నేల , ఈ సలయరలు' అళటసూ
ఉనస్నే  చట  పతలుకపోతారలు.  మరి  ఏళ
చెయాప్యాల?"  అడగాడ  రాజు,  కరటళ
సరలుద్దకళటసూ. 

"తమరలు  ద హైవళ  కళట  ఎకకవ.  తమరలు
అజాజపిసత్త  ఆ  వరలుణదేవుడ  వచిచ  వరార్షలలు
కరిపిళచి వళతాడ. మా ఊరి పప్రీజలలు కరలువు
తొలగపోతలుళది"  సనస్నేగా వినస్నేవిళచలుకనాస్నేడ
హనలుమళతలుడ. 

"ఓహ! మేమలు దేమలుళలమయ ఉళడ కడ,

వరార్షల  కసళ  మరకరిని  దేబిరిళచాలా?!
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వరలుణలుడక  ఎళత  కళడకావరళ!  మా
రాజప్యాళలోని  గాప్రామళలోనే  వరార్షలలు
కరిపిళచడ?!  మహామళతీబ్ర!  వళటనే
వరలుణదేవుడని  హచచరిళచళడ!  రెళడ
రోజులోలగా   వరార్షలలు  కరిపిళచాల-  లేకపోతే
అతనిస్నే శకసాత్తమని చెపపళడ!"  ఆజాజపిళచాడ
దిలీపడ, సభ చాలళచి వళలపోతసూ. 

వళటనే  వేద  శాసత్తష  పరళగతలులస్నే,  విదప్యా
విశారదలులనలు,  భటాప్రాజులనలు,  భజళతీబ్రలనలు
అళదరినీ తీసలుకొని మహామళతబ్ర హనలుమానలు
పలలక చేరలుకనాస్నేడ.  అకకడ శాసత్తష  పప్రీకారళ
యజజళ  నిరర్వహిళచాడ-  హనలుమళతలుడని,

మరికొళదరలు గాప్రామసలుత్తలనలు కరోచబెటలుటకొని. 

అదవషటమో,  లేక  కాకతాళయమో!  రెళడో
రోజుకలాల  భళలులన  వరార్షలలు  కరవటళ
మొదలటాటయ.  బావులలు  నిళడయ.

చెరలువులలు  నిళడయ.  పిలలకాలవలలు
నిళడయ.  పొలాలలు  తడశాయ.  పప్రీకవత
పలకళచిపోయళది. 

వరార్షలలు పడడ్డయని తెలసి దిలీపడ మీసాలలు
మెలవేశాడ.  తన  ఆజజక  భయపడ
వరలుణలుడ  పరలుగెతలుత్తకళటసూ  వచాచడని

భావిళచాడ.  దళతో అతనిలో అహళ ఇళకా
పెరిగపోయళది. 

నెల  తరలువాత  హనలుమాన  పలలలో  మళల
వరార్షలలు.  ఈసారి అవి విపరతళగా పడడ్డయ-

చివరిక  వరదలలు  మలుళచలుకొచాచయ.  పప్రాణ
నషటళ, ధననషటళ, ఆసిత్త నషటళ. 

హనలుమళతలుడ  దిలీప  మహారాజు
సమక్షళలోక  వచిచ  ఫిరాప్యాదలు  చేశాడ  మళళ్ళు.
"వరలుణదేవుడ  తమరి  ఆజజనే
ధకకరిసలుత్తనాస్నేడ పప్రీభసూ!  యళకసారి వరార్షలలు
కరిపిళచడమే  కాకళడ,  వరదలలు  కడ
తెపిపళచి  మా  గాప్రామసలుత్తలనలు  చాలా
ఇబబ్బళదలులపలలు  చేసలుత్తనాస్నేడ.  ఎళతో  ఆసిత్త
నషటళ  జరిగళది;  ధన  నషటళ  జరిగళది.

అయనా నాక పెదద్దగా విచారళ లేదలు-  పప్రీజల
డబలుబ్బదేమలునస్నేది, పప్రీజల ఆసలుత్తలదేమలునస్నేది?! 

కానీ,  వరలుణలుడ కావరళ చసూడళడ-  సాక్షాతలుత్త
మీ  గలుడని-  నితప్యా  పూజలలు  అళదలుకనే  మీ
విగప్రీహళ ఉనస్నే గలుడని- వరదలలు మలుళచెతాత్తయ.

విగప్రీహళ  కాసాత్త  వరదలోల  కొటలుటకపోయళది.

ఎళత  వతకనా  దొరకలేదలు.  అదే  మా
ఊరళతటకీ బాధాకరళగా ఉళది" అని. 
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"అదేమీ పరవాలేదలులే!  మీ గాప్రామళకసళ నా
విగప్రీహమసూరిత్త మరకదనిస్నే కొక్రొతత్తగా పళపిసాత్తనలు.
మీరళతా నిరిర్వఘస్నేళగా పూజలలు చేసలుకవచలుచ"

అనలునయళచాడ దిలీపడ. 

"సమసప్యా  అదికాదలు  మహారాజా!  సాక్షాతలుత్త
దేవదేవుడయన  తమరి  విగప్రీహానేస్నే  వరదలలు
తసకరిళచాయ,  ఇక  సామానలుప్యాలళ,  మా
బబ్రతలుకలళత? 'తమరలు దేవుడహైతే మరి తమరి
దివప్యామసూరిత్తని  ఈ  సామానప్యా  వరదలలు  ఏల
మలుళచెతాత్తయ?'  అని  నాసిత్తకలలు  పప్రీచారళ
మొదలలుపెటాటరలు పప్రీభసూ!  వారి కటమ బలళ
పళజుకళటలునస్నేది  అపపడే"  రెచచగొటాటడ
హనలుమళతలుడ. 

దిలీపడ  ఇపపడ  పరలువు  సమసప్యాలో
పడపోయాడ. 

"ఏమళటారలు  మహామళతీబ్ర?!"  అడగాడ
దిలీపడ.  మహామళతబ్ర  కమహ్మనకళడ
కరలుచనాస్నేడ. 

"వరలుణదేవుడ  మమహ్మలస్నే  ధకకరిళచాడ
మహారాజా!  దీనిస్నే  యళతటతో
వదలకడదలు! 'పోనీలే,  పపళ'  అని వదిలేసత్త
రేప  అతనలు  యళకేమెహైనా  చేయచలుచ.

చెడపోయన  ఇతనిస్నే  చసూసి  చిలలర  దేవతలలు
యళకేమెహైనా ఘోరాలలు చెయప్యాచలుచ. అళదలుకని
పప్రీజలక  తమరిపెహైనలునస్నే   భకత్తవిశార్వసాలలు
నిలబడే మారగ్గళ  ఆలోచిళచళడ"  అని సలవు
పచలుచకనాస్నేడ హనలుమళతలుడ-  మహారాజు
గలుళడలోల పొగబెటట. 
"మన తక్షణ కరత్తవప్యాళ ఏమట మహామళతీబ్ర?!"

అడగాడ దిలీపడ. 

"మహారాజా! విషయళ చినస్నేది కాదలు.
జటలమెహైనది.  కాబటట దీనిస్నే పరిషకరిళచడనిక
ఒక  సళఘానిస్నే  నియమదద్దళ!"  పమలు
చావకళడ-కరప్రీ విరగకళడ సలహా ఇచాచడ
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వివేకవళతలుడ.  వళటనే  మహారాజు  దనిని
ఆమోదిళచాడ. 

ఆరలు  నెలలలు  గడచాయ.  అళగరాజప్యాళలో
ఎకకడ ఒకక చలుకక కడ వరర్షళ పడలేదలు:
ఎళడలలు  మళడ  పోయాయ.  చెరలువులలు,
బావులలు  ఎళడపోయాయ.  నీటక  కటకట
ఏరపడళది.  వప్యావసాయళ  కళటలుపడళది.

పశలుగాప్రాసళ  తగగ్గపోయళది.  పశలువులనలు
కబేళాలక  తరలసలుత్తనాస్నేరలు.  నితాప్యావసరాలక
కడ కరలువు ఏరపడళది.  దళతో రాణిగారిక
కడ  మహారాజు  పెహైన  కపళ  వచిచళది-

"ఇళత సలువిశాల సామాప్రాజాప్యానిక మహారాజులలు!
అయనాఏళ ఉపయోగళ?  కనీసళ తాగడనిక
గలుకకడ  నీళలుల  దొరకడళ  లేదలు!"  అని
ఆక్షేపిళచిళది. 

దళతో  మహారాజుక  కపళ  వచిచళది.

మళతలుప్రీలనలు  సమావేశ  పరచి  "మహామళతీబ్ర!
ఏమట  ఈ  దరలుణళ?!  గత  వళద
సళవతత్సారాలలుగా-  ఆ  మాటకొసత్త  చరితబ్రలో
ఎపపడూ- ఇటలువళట దరలుణళ లేదలు! తాప్రాగలు
నీళలక  కడ  కటకటలాడలత్సా  వసలుత్తనస్నేది.

ఎళదలులకీ పరిసిరత?" అని అడగాడ.

"ఏమలుళది  మహారాజా!  తమరలు
వరలుణదేవుడని శకసాత్తరని భయపడ అతగాడ
మన దేశళ వదిల పరిపోయాడ"  చెపపడ
మహామళతబ్ర. 
"పిరికపళద!  దని వలల శక్ష రెటటళపవుతలుళదని
అతనిక  అరరళ  కాలేదలు"  వాప్యాఖప్యానిళచాడ
సహైనాప్యాధపత. 

"మహామళతీబ్ర! వరలుణదేవుడని సగౌరవళగా
ఆహార్వనిళచళడ!  'మేళ  అతనిస్నే  క్షమసలుత్తనాస్నేళ.

అతనిని  దళడళచళ'  అని  చాటళచళడ"

మహారాజు చెపపడ. 

రాజుగారి  ఆజజమేరక  ఊరసూరా  దళడోరా
వేశారలు-  వరలుణదేవుడ  రావాలని,  అతనిక
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ఎటలువళట  శక్ష  ఉళడదని.  ఆగమ  శాసత్తషళ
పప్రీకారళ  పళడతలులలు,  పూజారలులలు
వరలుణయాగళ  చెయప్యాడళ  పప్రారళభళచారలు.
గాడదల ఊరేగళపలలు, కపపల పెళలళలుల చేశారలు.
వరలుణ భజనలలు చేశారలు. 
కానీ  హనలుమాన  పలలలో  హనలుమళతలుడ
మటలుక  యళదలుక  భనస్నేళగా  దిలీపడ
విగప్రీహానికే పలాభషేకళ చేసలుత్తనాస్నేడ! 

ఈ వారత్త మహారాజుక తెలత్సా, అతనిస్నే
పిలపిళచాడ-  "మసూరా ర్ఖ!  అళదరసూ  వరలుణ
పూజలలు చేససూత్త ఉళట నలువుర్వ మా విగప్రీహానిక
పలాభషేకళ  చేసలుత్తనాస్నేవట?  ఎళదలుక?!"

విసహ్మయళగా అడగాడ. 

"అవునలు పప్రీభసూ!ఈ రాజాప్యానిక దేవుడ మీరే!

మమహ్మలస్నే  కొలసత్త  మీరలు  అనలుగప్రీహిళచని
దేమలుళది?" హనలుమళతలుడ అడగాడ. 

"హనలుమళతా!  ఇసలుమళత  తెలవికడ
లేకళడ  మాటాలడతలునాస్నేవు.  మహారాజుల
వారలు  సరర్వశకత్తసళపనలుస్నేలయతే మరి  వరార్షలలు
కరవకళడ  ఎలా  ఉళటాయ?"

ఆగప్రీహిళచాడ మహామళతబ్ర. 
"మరి  గాప్రామ  గాప్రామానా  మహారాజు  గారి
విగప్రీహాలలు,  గలుళలుళ్ళు  ఉనాస్నేయగా,  వాట  వలల
ఉపయోగళ  లేద?!"  ససూటగా  అడగాడ
హనలుమళతలుడ. 

"అళత  మాట  ఎవరలు  అనగలరలు?"

సహైనాప్యాధప్యాక్షుడ అనాస్నేడ. 

"మొప్రాకకన  వరమవర్వని  దేవతనలు  గప్రీకకన
విడవళగవలయలు  కద?!"  అడగాడ
హనలుమళతలుడ. 

"మసూరా ర్ఖ!  నీక  దేశ  బహిషాకరళ
కావిసలుత్తనాస్నేనలు!"  కపళగా  చెపపడ
మహారాజు. 

"మహాపప్రీసాదళ!  నేనలు  అనలుకనస్నేది  అదే,
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తమరలు  అనలుగప్రీహిళచిళదీ అదే!"  వినయళగా
చెపపడ హనలుమళతలుడ. 

"అదేమనస్నేమాట?!"  విసహ్మయళగా  అడగాడ
దిలీపడ. 

"క్షమళచాల!  పడవనలు  నడప  నావికడ
తెలవిగా  నడపల!  తెలవి  తకకవ  తనళతో
అటసూ ఇటసూ చేసత్త  పప్రీయాణీకలళదరసూ ఏటోల
పడతారలు.  సలువిశాల  సామాప్రాజాప్యానిక
పప్రీభలువులహైనవారలు  గొపప  కారప్యాశసూరలులహై,
రాజాప్యానిస్నే  సకబ్రమళగా  నడపిళచాల!  అలాకాక
పప్రీభలువులలు  మసూరలు ర్ఖలహై  రాజాప్యానిస్నే  భబ్రషలుట  పటటసత్త
పప్రీజలలు  యకకటల  పలవుతారలు.  పప్రీజలళదరికీ
మారగ్గళ  నిరేద్దశళచవలసిన  మహారాజులే
అహళకారళతో  ఊదిపోతే  పప్రీజలళదరసూ
మరిళత  మసూర ర్ఖళగా  తయారవుతారలు"
హనలుమళతలుడ చెపపడ పప్రీశాళతళగా. 

"అళట  మా  మహారాజుగారలు  'మసూరలుర్ఖలలు,
అహళకారలులలు'  అనా,  నీ  అభపప్రాయళ?!"

సహైనాప్యాధప్యాక్షుడ.  ఆవేశపడడ్డడ 

"మనిస్నేళచాల!  అశాశర్వతమెహైన  శరరానిస్నే
ధరిళచిన  మనళ  దేవుళలళ  ఎలా  అవుతాళ?

మన మనసలుపెహైనే మనక నియళతబ్రణ లేదలు.
అటలువళటది  దేవుడనని  అహళకరిళచడళ
గలుప్రీడడ్డతనళ  కాక  మరేమట?  పరమాతహ్మనలు
వదిల  ఒక  మామసూలలు  మనిషని
పూజిళచమనటళ ఏమట?!" హనలుమళతలుడ
పప్రీశస్నేళచాడ ధహైరప్యాళగా. 

సహైనాప్యాధప్యాక్షుడ కపళతో మలుళదలుక ఫోటోగా,

మహారాజు అతనిస్నే  ఆపడ.  "హనలుమళతా!

మా  కళలుల  తెరిపిళచావు!  అహళకరిళచి
రాజప్యామళతటా  మా  విగప్రీహాలలు  పప్రీతష షళప-

జసలుకనాస్నేమలు.  అది  తపప!  వాటననిస్నేటనీ
తొలగళచళడ.  నేనలు  ఎళత అలలుపడనో నాక
అరరమయళది!" అని మళచి మనసలుతో కళట
తడ పెటాటడ. 

ఎళదలుక  మరి,  వళటనే  ఉరలుమలులలు,
మెరలుపలతో  వరర్షళ  మొదలయళది  రాజప్యాళ
అళతటా.

 రోగ: డకటర గారసూ నా జబలుబ్బ తగగ్గపోయళది . ననలుస్నే  డశాచరర్జు చేయళడ.

డకటర: అదేళటోయ!  నీక జబలుబ్బ తగగ్గలేదలు. మరో వారళ ఉళడల. 

రోగ: లేదలు డకటర! పకక  పషళట బిలలుల చసూడగానే నా రోగళ తగగ్గపోయళది.

నవర్వళడ!
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దేవుని సాయళ 
"మనిష  శప్రీమసత్త భగవళతలుడ సాయపడతాడ"  అళటసూ ఈ కథ రాసి పళపరలు అమహ్మమహ్మగారలు.  దీనిస్నే
చదవళడ; ఉపయోగళలోక తేళడ మరి! 

రచన: శమత ఆదసూరి హహైమవత, విశాప్రాళత పప్రీధానోపధాప్యాయని, బెళగళసూరలు. 

అళజమహ్మ  ఒక  పదరాలలు.  ఆమె  భరత్త
తాగలుడక  బానిసహై,  ఆరోగప్యాళ  చెడ
చనిపోయాడ.  ఆమె ఒకకగానొకక కతలురలు
అమసూహ్మ. 
అళజమహ్మ కలీ-నాలీ చేసి ఎలాగో అమసూహ్మనలు
చదివిసలుత్తనస్నేది.  అమసూహ్మ  ఇపపడ  ఏడో
తరగతకొచిచళది.  బళళ్ళుని  ఇతర  పిలలలతో
తననలు  పోలలుచకళటలుళది-  రోజూ  తలలని

వేధళచటళ మొదలలు పెటటళది:  "అళదరిలాగా
నాక  మళచి  బటటలలు  కావాల;  నాకకడ
అవ-ఇవ కావాల'  అని పోటాలట,  అళజమహ్మతో.

'కతలురిక తమ పరిసిరత ఇళకా అరదళ కాలేదే'

అని అళజమహ్మ ఇళకా బాధ పడతలుళడేది. 

ఊళళ్ళు  మసూలగా  పరాతనమెహైన  శవాలయళ
ఒకట  ఉళడేది.  ఆ  శవాలయానిక  రాబడ
తకకవ,  పని ఎకకవ.  అళదలుకని దని పటల
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ఎవర్వరసూ పెదద్ద శప్రీదద చసూపవాళలుళ్ళు కాదలు. అయతే
'ద హైవసవ!'అని  అళజమహ్మ  ఆ  శవాలయానిస్నే
ఊడేచ  బాధప్యాతనలు  నెతత్తన  వేసలుకనస్నేది.

శవాలయళ  శలుభబ్రళ   చేసపపడళతా  'నా
పదరికప  కషటళ  కళట  మా  పప  గొడవ
ఎకకవ కషటళగా ఉనస్నేది దేవుడ!  నా బిడడ్డక
మళచి  బలుధద  పప్రీసాదిళచలు  చాలలు"  అని
దేవుడతో మొరపెటలుటకనేది. 

ఒక రోజు ఉదయానస్నే ఆమె గలుడక వళళ్ళు సరిక
అకకడ రావి చెటలుట కప్రీళద ఓ సనాప్యాసి కరచని
కనబడడ్డడ.  అళజమహ్మ అతనిక మొప్రాకక,  గలుడ
పప్రాళగణానస్నేళతా ఊడచ శలుభబ్రళ చేసిళది. 

సనాప్యాసి ఆమెకేసి చసూససూత్త  "మనలుషలుల ఆకల
ఓ  విళత  తలీల!  నీక  ఆకల  ఉళటలుళదిగా,

నీక  ఇవిగో-  ఈ  గలుమహ్మడ  గళజలలు
సరిపోతాయనలుకళటానలు;  చసూడ!"  అని
తన జోలలోళచి కొనిస్నే గలుమహ్మడ గళజలలు తీసి
అళజమహ్మక ఇచాచడ.  అళజమహ్మ వాటని ఓ
కాగతళలో  పొటలళ  కటలుటకొని  ఇళటక
తెచలుచకనస్నేది. 

ఎపపటలాగానే ఆరోజు కడ ఇలలుల  చేరిళదో
లేదో-'ఆకల  '  అళటసూ  అరిచిళది  అమసూహ్మ.

"ఉళడ  తలీల!  వసలుత్తనాస్నే.."  అళటసూ  తనలు
తెచలుచకనస్నే  గలుమహ్మడ  గళజల  పొటలళ  తెచిచ
కతలురలు  చేతలో  పెటటళది  అళజమహ్మ-  "ఇవి
తళట ఆకలీ తీరలుతలుళది;  బలమసూ వసలుత్తళది!

గలుమహ్మడ  పళడలా  ఒళలుళ్ళు  గటట
పడతలుళది!"అళటసూ. 

అమసూహ్మక అరికాల మళట నెతత్త కకకళది-

"అళదరసూ  ఎళచకాక  గారెలసూ,  బసూరెలసూ,

ఇడీలలసూ,  పెసరటసూల  తళటారలు.  అవేమనాస్నే
పెటాటవా,  ఒకకనాడహైనా?!  ఎపపడూ  ఇటాలగ-

వితత్తనాలసూ,  గళజలసూ  తెచిచ  నామలుఖన
కొడతావ్!  ఇటాలళటవి నాక వదేద్ద వదద్దని ఎనిస్నే
సారలుల చెపపల?!" అని అరిచి, అయనా కపళ
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పటటలేక వాటని కటకీలోళచి  బయటక విసిరి
కొటటళది. 

అళజమహ్మక  కడ  కపళ  వచేచసిళది-

"అమసూహ్మ!  'ఆకలక  రలుచి  తెలీదలు,  నిదబ్రక
సలుఖళ  తెలీదలు'  అళటారలు  పెదద్దలలు.  నీక
నిజళగా ఆకలహైతే ఏదో ఒకట తనాల-  అళతే!

మనమేమనాస్నే  భాగప్యావళతలులమా,  గారెలసూ
బసూరెలసూ వళడక తనేళదలుక? మీ నాయన
ఎనస్నేడో చనిపోతే,  నేనే ఏదో కలీ-నాలీ చేసి
చదలువు చెపిపసలుత్తనాస్నేనని నీక తెలీద? ఇవాళళ్ళు
గలుళళ్ళు  ఊడసలుత్తళట ఒక సనాప్యాసి కనబడ ఈ
గళజలలు  ఇచాచడ.  వటని తళటననాస్నే  నీక
బలమసూ,  బలుదీద  వసాత్తయని  ఆశ  పడడ్డనలు.
నలువేర్వ  గొపపదనివనస్నేటలుట  అనీస్నే  విసిరి
కొటాటవు!"  అళటసూ  బయటక  వళళ్ళు  దొరికన
గలుమహ్మడ  వితత్తనాలనీస్నే ఏరలుకొచిచళది. 

వాటని  శలుభబ్రళగా  కడగ  "నలువుర్వ  తళటావా,

ననలుస్నే  తనెయప్యామళటావా?!"  అడగళది
అమసూహ్మనలు.  ఏమనలుకళదో  ఏమో  కానీ
అమసూహ్మ  వాటని  తీసలుకని,  ఒలచి  నోటోల
వేసలుకనస్నేది.  వాటని  నమలులలుతలుళట  అవి
చాలా తయప్యాగా అనిపిళచాయ.  అటలుపెహైన ఆ

పప  మారాళ  మానేసి,  గళజలనిస్నేటనీ
తీసలుకొని  తనేసి,  ఆటలాడకనేళదలుక
పోయళది. 

మరలుసట రోజున ఉదయళ అళజమహ్మ ఇళట
చలుటసూట  ఊడేచళదలుక  వళళ్ళునపపడ
చసూసిళది:  కటకీ  అవతలగా  తీగ  ఒకట
మొదలహై,  వాళల గలుడస పెహైకళటా పక ఉనస్నేది!

చసూసత్త  అది  ఒక  గలుమహ్మడ  తీగ.  ఆ  తీగక
నిళడ  పెదద్ద  పెదద్ద  గలుమహ్మడ  కాయలలు  కాసి
ఉనాస్నేయ-  ఒకక  కాయా  ఒకక  కళడళత
సహైజులో  ఉనస్నేది!  అనీస్నే  బళగారలు  రళగలులో
మెరలుసలుత్తనాస్నేయ! 

అళజమహ్మ  తన  కళళ్ళునలు  తానే  నమహ్మలేక
పోయళది.  "అమసూహ్మ!  ఓ  అమసూహ్మ  !  ఇటలు
వచిచ  చసూడ!  మన  ఇళటమీద  ఈ
గలుమహ్మడతీగా, దనిక బానలళత సహైజు గలుమహ్మడ
కాయలలు!  ఇదేదో  మళతబ్రళ  లాగ  ఉళది
అమసూహ్మ!" అని అరిచిళది. 

వళళ్ళు  చసూసిన  అమసూహ్మ  కడ  ఆశచరప్యా-
పోయళది- "అమాహ్మ! నినస్నే నలువుర్వ గలుడనలుళడ
తెచాచననాస్నేవే,  వాటలోల గళజ ఒకటదో ఇకకడ
పడ మొలచి ఉళడల! అయనా ఒకకరోజులో
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గలుమహ్మడ చెటలుల ఎళదలుకొసాత్తయ?" అళది. 

ఆ రోజు వాళలళటోలనే కాదలు, ఇరలుగలు-పొరలుగలుల
ఇళళ్ళులో  కడ  గలుమహ్మడకాయ  కర
అదలుద్భుతళగా  కదిరిళది.  మరలుసట  రోజున
అమలుహ్మ,  అళజమహ్మ  ఇదద్దరసూ  కలసి  మగలన
గలుమహ్మడ కాయలనిస్నేళటనీ కసి,  కప్రీళదిక దిళపి,

సళతలో  అమాహ్మరలు.  నిగనిగలాడే  గలుమహ్మడ
కాయలలు  ఎనస్నేడూ  లేనళత  ధరక
అమలుహ్మడయాప్యాయ! 

ఆ తరార్వత రోజున కడ ఆమె ఇళట
పెరడనళతా శలుభబ్రళ చేసి, మరినిస్నే కరగాయ
గళజలలు, ఆక కర గళజలలు తెచిచ నాటళది.

చితబ్రళ ఏమో గానీ,  అనీస్నే మొలవటమే కాదలు;

ఏ రోజుకారోజు చాలా వేగళగా పెరగసాగాయ
కడ! 

గలుమహ్మడకాయ  కాత  చాలా  నెలల  పటలు
కొనసాగళది.  ఆలోగా  సొరకాయలలు,
బీరకాయలలు,  కాకర  కాయలలు,  చికకడ
కాయలలు-  ఇలా  రకరకాల  కరలలు
కాపకొచాచయ.   ఇపపడక  పప్రీతరోజూ
ఉదయానేస్నే అళజమహ్మతో బాటలు అమలుహ్మ కడ
వాళళ్ళు  పెరట  తోటలో  పనిచేయసాగళది:

ఇదద్దరసూ కలసి మొకకలక నీళలుళ్ళు పోసవాళలుళ్ళు,
ఎరలువు  తెచిచ  వేసవాళలుళ్ళు,  కాయలలు
కసవాళలుళ్ళు.  అమలుహ్మ  బడక వళాళ్ళుక,  అళజమహ్మ
వాటని  తీసలుకళళ్ళు  అమేహ్మది.  శప్రీమళచటళ
అలవాటయన  అమసూహ్మ  అలలరి  తగగ్గళది,

బాధప్యాతగా  తయారెహైళది-  పొదలుప,  తవపిత్త
అలవడడ్డయ.  కటలుళబళలోక శాళత-సలుఖలలు
పప్రీవేశళచాయ. 

"చసూశావా  అమసూహ్మ!  గలుపెపడ  గలుమహ్మడ
గళజలతో  మన  జీవితాలలు  ఎలా
మారిపోయాయో?! ఆ సనాప్యాసి ఎవరో కాదలు-
నిజళగా ఆశవుడే!  "అనేది అళజమహ్మ,  రోజూ
ఓసారెహైనా.
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విచారళ 
 ఈ కథలో లకకలలు చసూడళడ. చినస్నే అళకలలు తర్వరలోనే పెదద్దవి ఎలా ఔతాయో చసూడళడ.  విచారళ ఎటాల
అళటలుకళటలుళదో  గమనిళచళడ.  అళతే కాక మరి కొళచెళ ఆడపిలల గలురిళచీ ఆలోచిళచళడ- 

రచన : నారాయణ, కొతత్తపలల బవళదళ

అనగా  అనగా  ఒక  ఊళల  ఒక  రాజు
ఉళడేవాడ.  ఆ రాజుక ఏడగలురలు భారప్యాలలు.
ఆ  ఏడగలురలు  భారప్యాలక  ఏడగలురలు
కతలురలులనాస్నేరలు గానీ ఒకక కొడక లేడ.

రాజు  గారలు  వాళల  నానస్నేక  ఒకట  విచారళ
వేసిళది-  "అయోప్యా!  ఒకక  మగపిలాలడనాస్నే
ఉళట  బాగలుళడ  కద,  వడ  తరార్వత
రాజాప్యానిస్నే పరిపలళచేది ఎవరలు?" అని. 

ఆయన  రాజుతో  అనాస్నేడ  యీ  మాట
దళతో  రాజుగారలు  కడ  విచారపడడ్డరలు.
విచారళ  ఇపపడ  ఇదద్దరిక  వేయటళ
మొదలటటళది. 

అపపడళక  రాజుగారలు  రాణలుల  దగగ్గరిక
పోయ,  చెపపరలు-"నాక  చాలా  విచారళగా
ఉళది  అమాహ్మయలసూ,  మనక  ఏడగలురలు
ఆడపిలలలలునాస్నేరలు గానీ ఒకక మగపిలాలడనాస్నే
లేడే! నా తరార్వత రాజప్యాళ అళతా వేరే ఎవరిక

ఇవార్వలో ఏమో!"  అని.  దళతో ఏడగలురలు
రాణలులక  విచారళ  మొదలహైపోయళది.

అటాల  ఇపడ  విచారళ  తొమహ్మది  మళదిక
వేయసాగళది. 

రాణలులలు  ఊరికే  ఉళడరలు  కద,  వాళలళతా
ఎవరిక  వాళలుల  వాళల  చెలకతెత్తలక  చెపపరలు
విచారళగా. "చసూడే,  ఎనస్నేడూ లేనిది ఇవాళల
రాజుగారలు  కడ  విచారపడడ్డరలు!  నాక
ఒకక  మగపిలాలడనాస్నే  పడతే  బాగలుళడనలు
కద,  ఆయన  విచారళ  పోగొటటళదలుక!"

అని.  దళతో  పపళ  చెలకతెత్తలలు  కడ
విచారపడటళ  మొదలలు  పెటాటరలు.  అటాల
విచారళ  ఇపపడ  16  మళదిక
వేయసాగళది. 

ఆ  చెలకతెత్తలళదరసూ  పోయ  వాళల  భరత్తలక
చెపపరలు  "పపళ,  రాజుగారలు.  ఎళత  కషటళ
వచిచళదో చసూడళడ.  ఏడగలురిక ఏడగలురలు
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ఆడపిలలలే.  ఒకక  మగపిలాలడనాస్నే  కషటళ
తీరలుపోవునలు  కద"  అని.  "పపళ"  అని
విచారపడడ్డరలు భరత్తలళదరసూ. దళతో విచారళ
ఇపపడ  మొతత్తళ  24  గలురిక  వేయటళ
మొదలలుపెటటళది. 

ఆ  లోపల  24 మళదీ  మరో  24 తో
చెపపకనాస్నేరలు.  ఆ మొతత్తళ 48 మళదీ మరో
48 తోట. ఆ మొతత్తళ 96 మళదీ మరో 96

తోట ఆ మొతత్తళ మళదీ మరో 192 మళది
తోట. ఆ మొతత్తళ మళదీ మరో 384 తోట. 

అటాల ఆ 768 మళదీ -ఆ 1536 మళది-  ఆ
3072 మళది-  ఆ  6144-  మళల  వాళలళతా
మరో  12288 మళది  తోట  -ఆ  24576

మళదీ  కలసి  -ఆ  49152  మళదీ  కడ
మళల  -మొతత్తళ  98304 మళదీ  కలసి
-1,96,608  మళది-  ఘోరళగా  విచారపడ
పోవటళ మొదలటాటరలు. 
అటాల  విచారళ  ఊళలుల  ఊళలనీ  మళగససూత్త
పోయ  చివరిక  సళతోషవరానిక  కడ
చేరలుకనస్నేది.  ఆ  ఊళల  కడ  ఒకరలు,
ఇదద్దరలు,  నలలుగలురలు,  ఎనిమది  మళది-

పదహారలు-మలుపెహైస్ఫూ రెళడ ఇటాల ఎకకవకకవ

మళది  విచారపడ  పోవటళ  మొదలటాటరలు.
"అయోప్యా!  రాజుగారిక  ఒకక  మగపిలాలడూ
లేడే! ఇక రాజప్యాళ ఎలాగ?” అని.

అయతే  ఆ  ఊళళ్ళు
ఆనళదలక్ష్మి  అని  ఓ  చిటట
పప  ఉళడేది.  ఆ  పపక
సళగత  అరరమెహైళది  గానీ,

విచారళ  మటలుక అసత్సాలలు
వయప్యాలేదలు!  "ఏమలుళది,

మగ  పిలాలడ  లేకపోతే?!

అళత  మళది  ఆడపపలలునాస్నేరలు  గద,

రాజాప్యానిస్నే  వాళలకే  అపపజెబితే  పోయ!"

అనేసిళది అలవోకగా. 

"అవునే!  ఈ  సళగత  మనక  ఎళదలుక
తటటలేదలు?"  అని  అళదరసూ  నోళలుల
వళలబెటాటరలు. 
మన  విచారాలనీస్నే  కడ  చాలా  వరక
ఇటాలనే  ఉళటాయ.  ఏవో  కొనిస్నే  ఊహలతో
మొదలహై  అవి  అళదరికీ  అళటలుకళటసూ
పోతాయ. విచారళ వలల నిజానిక ఉపయోగళ
కళట  నషటమే  ఎకకవ.  పరిషాకరాలలు
దొరికళచలుకవటమే వాటక మళదలు!
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జననీ జనహ్మభసూమ   
మసూలళ:  కాన సాటన టన పసోటవ్ సక రాసిన "ద లటల స టల రిళగ్"             అనలుసవజన  -  రాధ మళడవ

1
                                                            

'కజాహ్మ'  తాత తన మనమరాలలు 'వరర్వరా'తో
కలసి ఓ గాప్రామళలో ఉళడేవాడ.  కారడవిని
ఆనలుకని ఉళడేది ఆ ఊరలు.  
అది  చలకాలళ.  దటటమెహైన  మళచలుతో,  చల
గాలలులతో,  వణికళచే  చలతో
గడగడలాడసలుత్తనస్నేది  వాతావరణళ.  మళచలు
కడ గడడ్డ కటట ఉళది. రాతబ్ర వేళలోల అడవిలో

తోడేళళ్ళు అరలుపలలు హరెతత్తసలుత్తనాస్నేయ.  

“ఆ తోడేళలుళ్ళు  చసూడమాహ్మయ!  మనలుషలులాలగ
ఇళళ్ళులోల  ఉళడలని,  వాళలలాగ  పొయప్యా
మలుళదలు కరచని చల కాచలుకవాలని ఎలా
అరలుసలుత్తనాస్నేయో!?”  అనేవాడ  చలక
వణలుకతసూ తాత. 

సరిగాగ్గ  అటాలళట  సమయళలోనే  తాత

రషప్యాన కథ 
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దచలుకనస్నే  మలుకకపొడళ  అళతా
అయపోయళది.   ఆయన  వలలమాలన
దగలుగ్గతో  బాధ  పడతలునాస్నేడ.   దగలుగ్గతసూ
దగలుగ్గతసూ  మధప్యాలో  'మలుకకపొడళ  పీలసత్త
బావుళడ,  మామసూలలు  మనిషనవుతానలు'
అళటలునాస్నేడ. 

తాత బాధ చసూడలేని  వరర్వరా ఒక
ఆదివారళనాడ  బయలలుదేరి  సళతక
వళళ్ళుళది-  మలుకకపొడళ  తీసలుక
రావడనిక.  పొడళ కొనలుకకని రెహైలేర్వసటషన క
తరిగెహైతే  వచిచళది  గానీ  ఇళకా   రెహైలలు
రావడనిక  సమయళ  ఉళది-  దళతో  ఆ
పప  ఫలటలుఫరళ  మీదే  అటసూ  ఇటసూ

తరగసాగళది.  అకకడ  ట  షాపక  దగగ్గరగా
ఇదద్దరలు  సహైనికలలు  కరలుచని  ఉనాస్నేరలు.
వాళళ్ళులోల ఒకతనిక గడడ్డళ పెరిగ ఉళది.  అతని
కళలుళ్ళు చాలా దయగా ఉనాస్నేయ.  

వరర్వరా వాళళ్ళు పప్రీకకనలుళడ నడసలుత్తళడగా ఒక
రెహైలలు  బళడ  వేగళగా  దసూసలుకపోయళది.

అది చిమహ్మన మళచలు వాళళ్ళుని కపిపవేసిళది.  

“జాగప్రీతత్తమాహ్మయ,  ఆ  రెహైలలు  నినలుస్నే
ఎగరేసలుకపోకళడ  చసూసలుక"   అని
గడడ్డమతనలు అరిచాడ.  వరర్వరా అకకడనస్నే
దీప  సత్తళభానిస్నే  గటటగా  పటలుటకని  కళలుల
మసూసలుకళది.  

రెహైలలు  దటపోయాక  వరర్వరా  వహైప  చసూససూత్త
"నీ చేతసళచీలో ఏళ ఉళది?  నసప్యాళ కాదలు
కద?!”   అడగాడ  గడడ్డప  సహైనికడ
కొళచెళ ఆశగా. 

“అవునలు, నసప్యామే!"  అళది వరర్వరా. 

“దయచేసి  దనిలో  కొళత   నాక
అమలుహ్మతావా?  -కొళచెళ  చాలలు!"  అడగాడ
అతనలు. 
“తాత అలా అమహ్మవదద్దళటాడ. నీక కొళచెళ
కావాలళట తీసలుక,  డబలుబ్బలేమీ అకకరేలదలు"
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అళటసూ  సళచీలోళచి  కొళత  పొడ  తీసి
ఇచిచళది. గటటగా మలుకకనిళడ పొడమలుని
పీలలుచకనస్నే   అతని  కళలుళ్ళు  సళతోషళతో
మెరిసిపోయాయ.  

“అమాహ్మయీ,  దీనిక బదలులలుగా నేనలు నీక
ఈ ఉకక ఉళగరళ  ఇసలుత్తనాస్నేనలు-  తీసలుక"

అనాస్నేడ. 

“వదద్దళడీ"  అళది వరర్వరా.  

గడడ్డమతని  పప్రీకకన  కరలుచని  ఉనస్నే  రెళడవ
సహైనికడ  "తీసలుక,  ఇతనలు  చాలా
గొపపవాడ.  ఇతనిచేచ  ఆ  ఉళగరళ  నీక
అదవషాటనిస్నే తీసలుకరాగలదలు" అనాస్నేడ. 

గడడ్డమతనలు నవుర్వతసూ "అవునలు అమాహ్మయీ,

ఇది  అదలుద్భుతమెహైన  ఉళగరళ.  దీనిస్నే  నలువుర్వ

మధప్యావేలక  ధరిళచావనలుక,  మీ  ఇళటోల
వాళలళతా  ఆరోగప్యాళగా  ఉళటారలు.
ఉళగరళవేలక  పెటలుటకళట  ఎళతో
సళతోషానిస్నే  పొళదలుతారలు.  చసూపడవేలక
ధరిసత్త  ఇక  పప్రీపళచళలోని  అళదలనీస్నే
కనిపిసాత్తయ!" అనాస్నేడ. 

“అవునా,  చాలా  సళతోషళ.  మా  తాత
ఆరోగప్యాళ  బాగా  లేదలు.  అళదలుకని  నేనలు
ఇపపడ  దీనిస్నే  నా  మధప్యా  వేలక
పెటలుటకళటానలు"  అళటసూ  ఉళగరానిస్నే
తీసలుకని  మధప్యావేలక  పెటలుటకళది  వరర్వరా.

అళతలో తన ఊరలు పోయ రెహైలలు రావడళతో
వాళళ్ళు  దగగ్గర  వడోకలలు  తీసలుకని  రెహైలలు
ఎకకళది.  

2
 

చలగాల  శరరానిస్నే  చీరేసోత్తళది.  వేలక  ఉనస్నే
ఉళగరానిస్నే  తపపకళటసూ,  దని  మెరలుప
చసూసలుకళటసూ,  సటోల  ఓ  మసూలగా
మలుడకకని కరలుచళది వరర్వరా. 

అళతలోనే రెహైలలు వాళళ్ళు ఊరలు చేరిళది.  రెహైలలు
దిగ  ఊళళ్ళుక  నడసలుత్తళడగా  ఆమెక  ఒక

ఆలోచన తటటళది: "గడడ్డళ సహైనికడ చిటకన
వేలలు  గలురిళచి  చెపపడళ  మరిచాడే?!

ఉళగరానిస్నే  ఆ  వేలక  పెటలుటకళట
ఏమవుతలుళది?!"  అని.  వళటనే  ఉళగరానిస్నే
మధప్యావేల  నలుళచి  తీసి  చిటకన  వేలలుక
మారచబోయళది  గభాలస్నే.  సరిగాగ్గ  ఆ
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సమయానిక ఆమె ఓ చినస్నే లోయ పప్రీకకగా
నడసోత్తళది.  అకసాహ్మతలుత్తగా  ఉళగరళ  ఆమె
వేలనలుళడ  జారి,  కప్రీళద  లోయలో
పడపోయళది! 

వరర్వరా లోయలోక దిగ, చేతలులతో మళచలుని
అడడ్డ తొలగససూత్త వతకళది చాలా సప. చలక
ఆమె  వేళలుళ్ళు  నీలళగా  మారాయ  కానీ
ఉళగరళ మాతబ్రళ కనపడలేదలు.  
వరర్వరా  కనీస్నేట  పరప్యాళతళ  అయళది.

'అయోప్యా!  ఇపపడ  తాత  ఆరోగప్యాళగా,

సళతోషళగా  ఉళడేది  ఎలా?   నేనలు
పప్రీపళచళలో  విళతలనలు  చసూసది  ఎలా?”

అనలుకని దిగలులలు  పడళది.   కనీస్నేళలుల  ఆమె

బలుగగ్గల  మీదక  జారి  గడడ్డ  కడతలునాస్నేయ.

"మళచలు  కాలళ  పోయాక  మళళ్ళు  వచిచ
ఉళగరానిస్నే వతకాల" అనలుకనస్నేది. "అపపడ
దొరలుకతలుళది ఉళగరళ,  ఖచిచతళగా".  ఈ
ఆలోచన  రాగానే  కళలుళ్ళు  తలుడచలుకని
ఉళగరళ  పడన  పప్రాళతళలో  గలురలుత్తగా  ఒక
మొకకనలు నాటళది.   

ఇళటక  వళళ్ళు  తాతక  మలుకక  పొడమలుని
ఇచిచళది.  తాత దనిస్నే కొదిద్ద కొదిద్దగా పీలలుససూత్త
శరరానిస్నే వచచబరలుచలుకనాస్నేడ.  

మళచలు  తలుఫనలు  గాప్రామానిస్నే  మలుళచెతత్తళది.

ఇళలుళ్ళు, చెటలుల మళచలుతో కపపబడపోయాయ.

కజాహ్మ  తాతక  దగలుగ్గ  ఎకకవయళది.

ఇపపడ  మర అతని  పడక  కప్రీళద  నిపపల
కళపట విడవకళడ ఉళచవలసి వసోత్తళది.

ఎపపడూ  తాప్రాగడనిక  వేడగా  ఏద హైనా
ఇవర్వమళటలునాస్నేడ.  నీళలుళ్ళు  వేడ చేసి నోటోల
పోసత్త  తాప్రాగలుతలునాస్నేడ.  ఘనపదరరమేదీ
మళగలేకపోతలునాస్నేడ. 

"ఉళగరళ  ఉనస్నేటలయతే  తాత  ఆరోగప్యాళ
బాగలుపడేది.  తొళదరపటలుతో ఆ ఉళగరానిస్నే
ఎటాల  పోగొటలుటకనాస్నేనో  చసూడ!"  అని
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వరర్వరా  తనలుస్నే  తానలు  తటలుటకళటసూ,

దిగలులలుగా  ససూరలుప్యాడ  కసళ  ఎదలురలు
చసూడసాగళది. 

3
 

ఒకరోజు ఉదయళ నిదబ్ర  లేచేసరిక  కటకీ
దర్వరా  లోపలక  వసలుత్తనస్నే  ససూరప్యా  కరణాలలు
కనిపిళచాయ-  దిగలుగ్గన లేచి పరిగెతలుత్తకళటసూ
బయటక  వళళ్ళుళది.  వచచట  గాల  ఆమె
కళళ్ళుని  తాకళది  హాయగా-  "వసళతకాలళ
వచేచసిళది  తాతా!"  అని  అరలుచలుకళటసూ
చెపిపళది తాత దగగ్గరిక పరలుగెతత్త.  తాత కళలుళ్ళు
తెరిచి నవార్వడ. 

ఇళళ్ళు  కపపల  నలుళడ  మళచలు  కరిగ  శబద్దళ

చేససూత్త  కప్రీళదిక జారలుతోళది. అడవిలోని చెటల
కొమహ్మలనీస్నే  తడసి పోయ ఉనాస్నేయ.  కొళడ
వాగలులలు పొళగ పొరలులతలునాస్నేయ. జలపతాల
హరలులలు,  పక్షుల  కలకలలలు  కమహ్మగా
వినిపిసలుత్తనాస్నేయ.  అపపడే పూలచెటలుల కడ
పషపళచడనిక ఆయతత్తమవుతలునాస్నేయ. 

ఉళగరళ పోగొటలుటకనస్నే  చట తనలు  నాటన
చిటటమొకక  కడ  మళచలు  నలుళడ
బయటపడళది కొదిద్ద  రోజులోల.  వరర్వరాక  ఆ
చెటలుటనలు  చసూసి  చాలా  సళతోషళ  వేసిళది.

గబగబా వళళ్ళు ఆ మొకక చలుటసూట ఉనస్నే పత
ఆకలలు,  పలలలలు  అనీస్నే  తొలగససూత్త  ఉళగరళ
కసళ వతకళది.  ఒక ఆక కప్రీళద మెరలుససూత్త
కనిపిళచిళది ఉళగరళ!  

“ఆహా!  నా  ఉళగరళ  దొరికళదోచ!"  అని
అరలుససూత్త అకకడే కలబడ దనిస్నే చేతలులోక
తీసలుకళది వరర్వరా. 

ఉళగరళ  ఏ  మాతబ్రళ  తలుపపపటటలేదలు.
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కొళచెళసప  దనిస్నే  మలురిపెళగా
చసూసలుకనాస్నేక "తాత ఆరోగప్యాళ బావుళడల"

అని  కరలుకళటసూ  ఉళగరానిస్నే  మధప్యావేలలుక
ధరిళచి ఇళటక వచిచళది వరర్వరా.  ఆ సరిక
కజాహ్మ తాత ఇళట మలుళదలునస్నే తనెస్నే మీద
కరలుచని  ఉనాస్నేడ!  ఇనిస్నే  రోజులలుగా
బయటకే రాని తాతని అటాల ఇళట బయట
చసూసి వరర్వరా ఆశచరప్యాపోతసూ ఆయన దగగ్గరక
పరిగెతత్తళది.  

"చసూడ అమాహ్మయీ, నలువుర్వ గెళతలుకళటసూ
మన  ఇళట  తలలుప  కడ  వేయకళడ
వళాళ్ళువు. బయట నలుళడ మళచి వచచని గాల
లోనిక  వచిచళది.  దళతో  నా  రోగళ
ఎగరిపోయళది!  రా,  తర్వరగా  పొయప్యా
వలగళచలు!  రటటలలు  చేసలుకని  తళదళ,

ఆకలగా  ఉళది"  అనాస్నేడ  తాత  ఆమెని
చసూడగానే, నవుర్వతసూ. 

వరర్వరా నవిర్వళది.  తాత దగగ్గరికళళ్ళు కరచని,

నెరిసిపోయన  వళటలుప్రీకలని  చకకచేససూత్త
"ఉళగరళ  నీ  ఆరోగాప్యానిస్నే  బాగలు  చేసిళది!"

అళది సళతోషళగా. 

“అవునలు, వచచని వాతావరణప ఉళగరళ నా

శరరానిస్నే  చలుటలుటకని ననలుస్నే  బాగలు  చేసిళది"

అనాస్నేడ ఉళగరళ  సళగత  ఏమీ తెలయని
కజాహ్మ తాత. 

వరర్వరా  ఆ  రోజళతా  ఆ  ఉళగరానిస్నే
మధప్యావేలకే  పెటలుటకళది.  రాతబ్ర
పడకనేటపపడ మాతబ్రళ దనిస్నే ఉళగరప
వేలక మారిచళది. "ఇపపడ నాక సళతోషళ
కలగాల"  అనలుకనస్నేది;  కాని అది వచిచనటలుల
ఏమీ  ససూచన  కనిపిళచలేదలు.  "బహుశా
నిదనళగా  వసలుత్తళదేమోలే"  అనలుకళటసూ
నిదబ్రలోక జారిపోయళది.  

ఉదయానేస్నే  లేచి  ఇలలళతా  శలుభబ్రళ  చేసిళది;

తాతక  సాస్నేనళ  చేయళచి  తనలు  కడ
తలారా  సాస్నేనళ  చేసిళది;  మళచి  దలుసలుత్తలలు
ధరిళచిళది;  కరలలు,  పళడల
తెచలుచకవడనిక అడవిలోక వళళ్ళుళది.  

పచచని  గడడ్డ  భసూమ అళతటా పరలుచలుకని
ఉళది.   అడవి  పూల  చెటలుల  పపొపడ
రజనలునలు  నేల  మీదిక  విదిలసలుత్తనాస్నేయ.

పిటటల  కలకలలలు  అడవళతా
మారలుమోప్రాగలుతలునాస్నేయ.  అడవిలో  కలయ
తరలుగలుతసూ  పళడల  సకరిళచలుకళటలునస్నే
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వరర్వరాక  సళతోషళ  కటటలలు  తెబ్రళచలుకనస్నేది.

అడవి  అళతా  పప్రీతధర్వనిళచేటలుల  అరిచిళది
పిటటలని  అనలుకరిససూత్త.  అవి  మళళ్ళు  ఆమెక
బదలులవర్వసాగాయ.  పెదద్దగా  నవుర్వకళటసూ,

అరలుచలుకళటసూ,  గెళతలుకళటసూ  ఇళటక
వచిచళది వరర్వరా. 

తరార్వత రోజున తాత కడ ఆమెతోపటలు
అడవిలోక  వచాచడ  షకారలుగా.  “ఆహా!

వరర్వరా!  ఈ  వాతావరణళ  నాకళత

సళతోషానిస్నే కలగసలుత్తనస్నేదో తలీల!”  అనాస్నేడ. 

తాత తలని నిమరిళది వరర్వరా.  నెరిసిన ఆ
జుటలుటనలు  పెహైక  తోససూత్త   అవునలు  తాతా“ !

ఉళగరళ  నీక  సళతోషానిస్నే  కలగసలుత్తనస్నేది"

అళది. 

“అవునమాహ్మ,  వసళతళ అడవి తలలక ఇచిచన
పచచని  ఈ  ఉళగరళ  నాక  సళతోషానిస్నే
కలగసలుత్తనస్నేది"  అనాస్నేడ తాత. 

4 

రోజులలు  గడచే  కొదీద్ద  వసళతళ  ఇళకా కొక్రొతత్త
అళదలస్నే సళతరిళచలుకళటలునస్నేది.  

"ఇపపడ  ఇళక  పప్రీపళచళలోని  విళతలనీస్నే
చసూసాత్తనలు" అనలుకనస్నేది వరర్వరా. దనికగానలు
ఆ  రోజు  రాతబ్ర  ఉళగరానిస్నే  తన  చసూపడ
వేలక  మారిచళది.  అయనా  ఆమెక
పప్రీతేప్యాకళగా  ఏమీ  విళతలలు  కనిపిళచలేదలు.
"బహుశ:  రేప కనిపిళచచలుచ"  అనలుకనస్నేది.

తరలువాత  రోజు  ఉదయానేస్నే  ఆ  సళగత
మరిచపోయ  తాతతో  కలసి  అడవిలోక
వళళ్ళుళది.    

ఆ రోజున  తాత వరర్వరాని  అడవిలోనే  ఒక
లోయ  పప్రాళతానిక  తీసలుకళాళ్ళుడ.  లోయ
లోతలులోలళచి అసళఖప్యాకమెహైన చెటలుల ఎతలుత్తగా,

పరర్వతాలాలగా  పెరిగ  ఉనాస్నేయ.  లోయ
చలుటసూట   పెహైవహైపన  గటలుటలాగా  చినస్నే  చినస్నే
దలుబబ్బలలు,  రకరకాల  మలుళళ్ళు  చెటలుల-  వాటక
ఊదరళగలు  పవుర్వలలు-  గలుతలుత్తలలు
గలుతలుత్తలలుగా!  ఎనిస్నే  పూలలునాస్నేయో
లకకలేదలు- అనిస్నే పవుర్వలలు!    ఆ పవుర్వలతో
నిళడన  లోయళతా  ఊదరళగలు  తవాచీ
పరిచినటలులగా  ఉళది.  అళత  గాఢమెహైన
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సౌళదరాప్యానిస్నే ఆమె ఇళతక మలునలుపెనస్నేడూ
చసూసి ఎరగదలు.  
“ఆహా!  ఏమ విళత,  ఈ శోభ!"  అనాస్నేడ
తాత  తనహ్మయలుడహైపోతసూ.   ఉనస్నేచట
నిలబడపోయ మతెత్తకకనటలుల చసూసలుత్తనస్నే తాత
దగగ్గరక  వచిచ,  అతని  నెరిసిన  వళటలుప్రీకలని
సవరిససూత్త  "అవునలు  తాతా,  ఉళగరళ
విళతలనలు చసూపిసలుత్తనస్నేది" అళది వరర్వరా. 

“అవునమాహ్మ,  తన  చలుటసూట  ఊదరళగలు
పూల  ఉళగరానిస్నే  ధరిళచిన  లోయ  మనక
విళతలలు చసూపతోళది"  అనాస్నేడ తాత. 

“పప్రీపళచళలోని విళతలలు కడ కనపడలగా
తాతా" అళది వరర్వరా. 

ఈసారి  తాత  తన  మనమరాల  భలుజానిస్నే
తటట   ఆ  సమయళ  వచిచనపడ  అవ“
చసూదలుద్దవు గానీలే తలీల,  కానీ అసలలు మనళ
పటటన  గడడ్డలో  కనిపిళచే  విళతలనలు
మళచినవి  ఇళకకకడ  ఉళటాయ  చెపప?!”

అనాస్నేడ మెహైమరచిపోతసూ. 

'అవునలు,  నిజమే!'  అనలుకళది  వరర్వరా.

కొమహ్మల  మధప్యా  నలుళడ  వాలలుతలునస్నే
సిళధసూరప రళగలు కరణాలలు ఆమె ఉళగరళ
మీద  పడ  మరో  కొతత్త  వనెస్నేని
సళతరిళచలుకనాస్నేయ. 

గానపిప్రీయలుడ!

వళగళపప విమానళ కాక పిట లో దసూరి  పెహైలట  పెటలుటకనస్నే హడ ఫోనలుల పీకకవటళ మొదలలు పెటాటడ..

బెదిరిపోయన పెహైలట:  ఏళట! ఏళట, నలువుర్వ చేసలుత్తనస్నేది!

వళగళపప: ఓహ! డబలుబ్బలలు మేళ కటాటల, పటలలు నలువుర్వ విళటావా, చెలలదలు చెలలదలు- ఇవి నాక 
ఇవార్వలత్సాళదే!
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కప్రీర జళతలువుల కథ 
చెపిపన  మాట  వినని  అనానీత్సా  మనళదరికీ  ఎనిస్నే  కషాటలలు  తెచిచపెటాటడో,  ఇదిగో  ఈ  కథ  చదవళడ,

తెలసిపోతలుళది !         మసూలళ: బెరట, సోటరనోర డట కామ

అనగనగా  ఓసారి  పశచమాఫిప్రీకాలో  మళళ్ళు
కరలువచిచళది.  ఒకక చలుకక వాన లేదలు;  ఒకక
మొకాక  బబ్రతకలేదలు.  పళటలనీస్నే  ఎళడ
పోయాయ.  పశలువులనీస్నే  ఎమలుకల
గసూళలయాప్యాయ.  ఎవర్వరికీ  తాప్రాగళదలుక నీళలుళ్ళు
దొరకని పరిసిరత. ఆకలతో అళదరి కడపలసూ

వనెస్నేమలుకలక అళటలుకపోయాయ. 

అళదరితోబాటలు అనానీత్సా,  అతని కటలుళబళ
కడ అలమటసలుత్తనస్నేది. 

అనానీత్సా కొడక కేర్వకజిన- అడవిలో అళతటా
తరలుగలుతసూ  వతలుకతలునాస్నేడ-  'తనగలగది
ఏది దొరికనా చాలలు'అనలుకళటలునాస్నేడ. 

ఆఫిప్రీకా జానపద కథ
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తర్వరలోనే అతని చసూపలలు ఎళడపోయన ఓ
తాట  టళక  మీద  వాప్రాలాయ-  తాట  టళక
అకకడే ఓ చెటలుట మొదటోల పడ ఉనస్నేది.

"ఈ టళకనలు పగలగొడతే లోపల కొళత తాట
కొబబ్బరి  దొరకచలుచ,  తనేళదలుక"

అనలుకనాస్నేడ  కేర్వకజిన,  బరలువహైన  రాయని
ఒకదనిస్నే  ఎతత్త  దని  మీదిక  వేససూత్త.  అయతే
మరలుక్షణళ- ఆ టళక ఎగరి వళళ్ళుళది! దగగ్గరోలనే
ఉనస్నే ఓ చెటలుట తొరప్రీలోక దసూరిళది! 

చెటలుట  తొరప్రీ  నేలక  దగగ్గరగానే  ఉళది.  కేర్వక
దనిలోక  చెయప్యా  పెటట  చసూశాడ-  టళక

కనబడలేదలు  గానీ,  తొరప్రీ  కప్రీళద  గలుళత  ఏదో
ఉనస్నేటలులనస్నేది.  ఒకక  క్షణళ  వాడక  భయళ
వేసిళది-  అళదలులో  భసూతాలేమెహైనా
ఉళటాయమోనని.  కానీ  వాడక  ఆ
సమయళలో ఆకలే ఎకకవ బలళగా ఉనస్నేది-

భయళ  కళట!  అళదలుకని  వాడ  మెలలగా
తొరప్రీలోళచి వళగ గలుళతలోక చసూశాడ. 

తొరప్రీలోపల అళతా చీకటగా ఉనస్నేది...  గలుళత
లోతలుగానే  ఉనస్నేటలులనస్నేది.  చేతలులలు  పెటట
తడమతే  గలుళత  అడగలు  ఏమీ  తగలలేదలు.
దళతో వాడ లేని ధహైరప్యాళ తెచలుచకొని,  కాళలుళ్ళు
లోనిక  జొనిపి  గలుళతలోక  దిగళదలుక
పప్రీయతస్నేళచాడ-  "గలుళత  లోతలు  ఎళత?-

అనలుకనేళతలో- "-సరలుప్రీ...!"మని వాడ కాసాత్త
గలుళతలోక జారిపోయాడ! 

కనీసళ  ఒక  నాలలుగెహైదలు  సకనలులహైనా  పటట
ఉళడల- గలుళత అడకక చేరలుకని దబలుబ్బన
పడేళదలుక-  వాడ  ఒళలుళ్ళు  కొళచెళ  రాసలుక
పోయళది;  మనసలుత్సా  జారిపోయళది..

నడమలు  పటలుటకొని  లేచి  నిలబడ,  నికకరలు
దలులలుపకనాస్నేడ వాడ. 

వాడ కళలుళ్ళు  చీకటక  కొళచెళ  అలవాటలు  పడే



కొతత్తపలల                                                        51                                                            ఫిబబ్రవరి  2016

సరిక ఆశచరప్యాళ!  వాడ కళళ్ళు   మలుళదలు  ఏదో
వలలుగలు పొర-  ..పొర కాదలు-  అకకడొక ఊరే
ఉనస్నేది!!  ఊళళ్ళు  రోడలనాస్నేయ,

భవనాలలునాస్నేయ;  అకకడకకడ  లాళతరలుల
వలలుగలుతలునాస్నేయ-  కానీ  ఊరళతా
నిరాహ్మనలుషప్యాళగా  ఉళది-  ఎకకడ  ఎవర్వరసూ
ఉనస్నేటలుల లేరలు! 

"ఎవరలునాస్నేరళడీ, ఇకకడ? ఎవరలునాస్నేరలు?"

అని అరలుచలుకళటసూ వాడ ఆ ఊరి వధలులోల 
పడ  తరిగాడ.  వాడక  ఇపపడ  ఆకల
దహిళచలుక పోతలునస్నేది. దనిక తోడ, వనకక
ఎటాల వళాళ్ళులనస్నే ఆకక్రొశళ! 

చివరిక,  అకకడ  ఓ  తోట  మధప్యాలో  చినస్నే
గలుడస,  దని మలుళదలు బెళచి మీద కరచని

ఓ మలుసలమహ్మ, కనబడడ్డరలు! 
"అవార్వ!  ఓ అవార్వ!"  అరిచాడ వాడ,  తోట
బయటనలుళడే. 

"ఎవరలు  నాయనా,  నలువుర్వ?  ఇకకడకలా
వచాచవు?" వనకక తరిగ నిలబడతసూ అనస్నేది
అవర్వ. అవర్వ మలుకక సనస్నేగా, పొడగాగ్గ ఉళది.

ఒళలుళ్ళు మలుడతలలు పడ ఉనస్నేది.  ఆఫిప్రీకాలో పెదద్ద
మనలుషలులలు వేసలుకనే పొడవాట అళగీ ఒకట
వేసలుకొని ఉనస్నేది ఆమె. 

"నేనలు  పెహైనలునస్నే  భసూమ  నలుళడ  వచాచనవార్వ,
మా  దగగ్గర  తనేళదలుక  అసత్సాలలు  ఏమీ
దొరకటలదలు.  ఈ  ఖళ  కడపనలు
నిళపకనేళదలుక  రవళత  తళడ  ఏమెహైనా
దొరలుకతలుళద,  మీ  ఊళళ్ళు?"  అడగశాడ
కేర్వకజిన, సిగలుగ్గనలు పకకన పెటటసి. 

"ఓఊ  దనికే ళ  భాగప్యాళ?!  తపపకళడ
దొరలుకతలుళది.  అయతే  మలుళదలు  నలువుర్వ
కొళచె ళ  పని  చెయాప్యాలత్సా  ఉళటలుళది-  ఇదిగో,

ఈ  ఇళట వనక ఉనస్నే తోటలోక పో.  అకకడ
చిలకడ దలుళపల కయప్యా ఒకట ఉళది.  నలువుర్వ
ఆ  కయప్యా  దగగ్గరికళళ్ళు,  జాగప్రీతత్తగా  ఆ  చిలకడ
దలుళపలలు  ఏమళటలునాస్నేయో  వినలు-  "రా!
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ననలుస్నే  తబ్రవిర్వ  తీసలుకళలుళ్ళు!"  అనే  చిలకడ
దలుళపలస్నే  మటలుక  నలువుర్వ  అసత్సాలలు
పటటళచలుకక.  కొళచెళ సప వతక ఐనా సరే,

"ననేస్నేళ చెయప్యాక!  ననలుస్నే తబ్రవిర్వ తీసలుకళళ్ళుక!"

అని మొతలుత్తకనే చిలకడ దలుళపని ఒకదనిస్నే
మటలుక తబ్రవిర్వ,  నా దగగ్గరిక తీసలుకరా.  పో!"

అని పళపిళచిళది. 

కేర్వక జిన మెలలగా ఆ చిలకడ దలుళపల కయప్యా
దగగ్గరిక  వళాళ్ళుడ.  బాగా  లావుగా,  బలళగా,

నిగనిగలాడతసూ ఊరిన ఆ చిలకడ దలుళపలస్నే
చసూస  సరిక  వాడక  ఇక  ఆగలేనళత  ఆకల
వేసిళది.  అయనా,  వాడ  మళచి  పిలాలడ
కాబటట,  కొళచెళ  తమాయళచలుకొని  తనక
కావలసిన  చిలకడ  దలుళపని  ఎటాల
దొరికళచలుకవటమా అని ఆలోచిళచాడ. 

నిజళగానే  ఆ  కయప్యాలో  ఉనస్నే  చిలకడ
దలుళపలనీస్నే  మళచి మాటకారలులలు!  కేర్వక జిన
నలు  చసూడగానే  అవనీస్నే  "రా!  ననలుస్నే  తబ్రవిర్వ
తీసలుకళలుళ్ళు!"  అని  అరవటళ  మొదలలు
పెటాటయ.  వడ  వతకగా  వతకగా  ఒకకట
మాతబ్రళ "వదలుద్ద! వదలుద్ద! ననేస్నేళ చెయప్యాక! ననలుస్నే
తబ్రవిర్వ  తీసలుకళళ్ళుక!"  అని  మెలలట  గొళతలుతో

అరలుససూత్త కనబడడ్డది! 

కేర్వక జిన దనిస్నే  ఒకకదనీస్నే  తబ్రవిర్వ  తీసలుకళళ్ళు
నేరలుగా అవర్వ చేతలో  పెటాటడ.  అవర్వ అనస్నేది

"తెచాచవా, సరే. ఇపపడ ఈ చిలకడ దలుళప
పొటలుట ఒలలువు. లోపల తెలలగా ఉళడేదనస్నేళతా
పడయప్యా.  పొటలుటని  మటలుక  ఇదిగో,  ఈ
కళడలో వేసి,  బాగా ఉడకళచి పటలుటకరా!"

అని. 

"ఇదేదో చాలా వళకర టళకర ఆదేశళ లాగా
ఉనస్నేదే?!"  అని  పిలలవాడ  కొళచెళ
ఆశచరప్యాపోయాడ  గానీ,  ఖచిచతళగా  ఆమె
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చెపిపనటల చేశాడ. 

చిలకడ దలుళపని ఒలచి, ఆ తొకకని మటలుక
కళడలో  వేసి  బాగా  ఉడకళచి  తెచిచ  అవర్వ
చేతకచాచడ. "ఇదిగో అవార్వ!" అని. 

"తెచాచవా, సరే! ఇపపడ నేనలు నా భజనళ
చేసాత్తనలు-  అయతే నలువుర్వ అటలు తరిగ కళలుళ్ళు
మసూసలుక.  నేనలు భళచేసలుత్తళడగా చసూడక!"

అనస్నేది అవర్వ, కళడని అళదలుకళటసూ. 

"సరే  అవార్వ!"  అని కేర్వక  జిన  అటలు  తరిగ
చేతోత్త కళలుళ్ళు మసూసలుకనాస్నేడ.  

అవర్వ మెలలగా తనటళ పూరిత్త చేసి, కేర్వక జిన ని

పిలచిళది  "ఇదిగో,  బాబసూ!  మళళ్ళు  ఓసారి
ఇళట  వనక  తోటలోక  వళళ్ళు,  అకకడనలుళడ
ఈసారి ఒక డపపనలు ఎళచలుకొని తీసలుకరా!

అయతే  చసూడ,  'డబ్  డబ్'  అనే  డపప
పనికరాదలు-  'డబ్  డబ్'  అనే డపపనే తేవాల,

అరరమెహైళది కద?" అనస్నేది. 

కేర్వక జిన తల ఊపి, అటాలగ వళళ్ళు చసూశాడ.

అకకడ  చాలా  డపపలలు  ఉనాస్నేయ.  వాటలో
అళతటా  వతక  "డబ్  డబ్"  అనే  డపపని
పటలుటకొచిచ అవర్వకచాచడ. 

"సరేలే,  ఇపపడళక  దీనిస్నే  తీసలుకొని  మీ
ఇళటకళలుళ్ళు.  నీక ఎపపడ ఆకలేసత్త అపపడ
ఈ  డపపనలు  వాయళచలు-  సరిపోతలుళది"

అనస్నేది అవర్వ దనిస్నే తరిగ వాడ చేతకే ఇససూత్త,
"ఓహఊ  ఇళటక  వళళ్ళు  దరి  తెలీదలు  గదసూ,

నీక? ఏమలుళది,  ఈ కాకర తీగనలు పటలుటకొని
పెహైకకకతే సరి!" అనస్నేది అవర్వ. 
కేర్వక జిన క ఇదళతా ఆశచరప్యాళ అనిపిళచిళది
గానీ,  "అవర్వ  చెపిపనటలుల  చేసత్త  పోలా?"  అని
వాడ  అవర్వక  ధనప్యావాదలలు  చెపపకొని,

డపపనలు జాగప్రీతత్తగా తన నడమలుక కటలుటకొని,

ఆ కాకర తీగనలు పటలుటకొని పెహైకకాకడ. 



కొతత్తపలల                                                        54                                                            ఫిబబ్రవరి  2016

చసూడగా మళళ్ళు  వాడ తనలు కప్రీళదిక పడడ్డ చెటలుట
తొరప్రీ గలుళత పప్రీకకకే వచిచ ఉనాస్నేడ! 

వాడళక ఆలసప్యాళ చేయకళడ ఇళటక
పరలుగెతాత్తడ.  వాడ ఆకల,  మధప్యాలో ఎకకడక
పోయళదో  గాని,  ఇపపడ  మటలుక
విపరతళగా ఉనస్నేది  మరి!  వాడ సళతోషానిస్నే
చసూసి, మలుళదలు వాళల ఇళటోల వాళలుళ్ళు అళదరసూ
వాడక  ఏదో  గొపప  ఆహారళ
దొరికళదనలుకనాస్నేరలు.  అయతే అవర్వ  ఇచిచన

బహుమతని వాడ తమ ఇళట మధప్యాలో పెటట
దనిమలుళదలు  కరలుచనే  సరిక,  అళదరసూ
వాడక పిచిచ పటటళదని జాలపడడ్డరలు. 
అళతలో  కేర్వకజిన  ఆ డపపని  "డబ్ డబ్-

డబ్  డబ్-  డబ్  డబ్!"  అని  మసూడసారలుల
వాయళచాడో  లేదో,  ఎకకడ  లేననిస్నే
అదలుద్భుతమెహైన  వళటలలు  అకకడ  పప్రీతప్యాక్షళ
అయాప్యాయ! 

తనక  దొరికన  దనిస్నే  అళదరితోట 
పళచలుకకళడ  ఉళడలేడ  కేర్వకజిన.  ఆ
రోజున  తమ  కడప  నిళడక,  మగలన
ఆహారానిస్నే  చలుటలుట  పప్రీకకల  వాళలక  అళదరికీ 
పళచాడ  వాడ.  ఆ  తరార్వత  కొదిద్ద  సపటక
తమ ఊరివాళలనలు అళదరినీ  ఒక చటక పిలచి,

మళళ్ళు  ఓసారి  డబ్రమలుహ్మనలు  వాయళచాడ.

ఈసారి  గొపప  విళదలుక  సరిపడ  భజనళ
పప్రీతప్యాక్షమెహైళది అకకడ.  దళతో  అళదరి ఆకలీ
తీరేటలుల భజనాలలు పెటాటడ కేర్వకజిన. 

 ఒక  పదిహేనలు  రోజులలు  ఇటాల  గడచేసరిక,

ఊళళ్ళు అళదరసూ బాగెహైనారలు.  అళదరసూ తమ
తమ పనలులలు మొదలలు పెటలుటకనాస్నేరలు.  
(తరార్వత ఏమెహైళదో వచేచ మాసళ...!) 
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గప్రీదద్ద-పవురళ 
"మాతాప్రా ఛళదసలుత్సా"  లో ఉనస్నే ఈ కవనానిస్నే గటటగా చదవళడ-  ఇదళత సలులభళగా,  పటలాగా ఉళదో
తెలలుసలుత్తళది. ఇటాల మీరసూ రాయగలరలు కద, పప్రీయతస్నేళచళడ మరి! 

రచన: సి.హచ. జగదీష్ కమార, పదవ తరగత, పప్రీభలుతర్వ ఉనస్నేత పఠశాల, నరసనస్నే పట, పప్రీకాశళ జిలాల 

పళడప్యా దేశప మధలుర పటస్నేళ     
పెదద్ద కవల అకకడనస్నేది     
దని పొళతన పవురమలుహ్మల   
జళట ఒకటలుళడన!   

నేల మీదనలు ఆడతలుళడగ 
డేగ ఒకకట వాని చసూసనలు 
పవురళబలునలు ఒకక దనిని 
తనలుస్నేకొని బో జూచెనోయ! 

గలుడక మలుళదర మనలుషలులలుళడరి 
చసూసి వారల డేగ బెదిరెనలు 
అయన నాడది డేగ ఉనికని 
చసూసి భయపడనలు! 
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గలుడక మలుళదలుగ గలుళప గలుళపలలు 
మనలుషలులే మరి లేకయలుళడన 
బతలుక డేగక బలహైపోద? 

కాపరమహ్మక సమసి పోద? 

డేగ చేతక చికకకళడగ 
కాలమే మరి కలసివచెచనలు 
సొళత యతస్నేమలు లేక కాలమలు 
ఎళత వరకపన? 

పళతమసూనియలు రేపొ-మాపో   
గవథమలు మళళ్ళు రాక మానదలు 
మరో చటక వళలపోదమలు 
రమలుహ్మ రమహ్మనె ఆడపకక! 

పోరలుటక మన శకత్త చాలదలు 
బలగమా ఇట మనక లేదలు 
అలప జీవులమెహైన మనకట 
రక్ష లేదనె ఆడ పకక! 
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బకక చికకన మలుసల గప్రీదద్దనలు 
నాదలు మలుకకన యమలుని వదద్దక 
అళపి చసూపెద భయమలు వలదని 
మగడ గొపపలలు జెపపకొనియనలు! 
 

రెళడ రోజులలు గడచినళతట 
డేగ వాలనలు గోపరాన 
పవురమలుహ్మల పటట గొనిపో 
బొళచి యలుళడళదోయ 

గోపరమలుహ్మన ససూరప్యా తేజమలు 
నిటటనిలలువుగ కాళతలులీనెనలు 
పవురమలుహ్మలలు ఆవలళతల 
బయలర్వడలనలు రెకకచాపగ 

కళట రెపపలలు తెరచలులోగా 
డేగ రివుర్వన దసూక మలుళదలుక 
కప్రీర నఖమలుల పవురమలుహ్మల 
మగని గలుప్రీచలుచక నిళగకగసనలు! 
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బీరమాడన మగని పప్రాణమలు 
లొకక పెటలుటన బాసి పోయనలు 
తెలసి చేసిన పపమది యని మోప్రా- 
లతత్త ఏడచనలు ఆడపక 

కీడ ఎళచలుమలు పోరలునళదలు 
మేలలు ఎళచలుమలు కలమయళదలు 
వాసత్తవమేహ్మ ఎపడ నిలచలునలు 
ఒటట బీరమలు పటట మలుళచలునలు! 

కొతత్తపలలని మీ మతలుప్రీలక, మీరలు చదివిన బడలక, మీ సమీపళలోని లహైబబ్రరలక బహూకరిళచళడ! 

రాబోయ 12 సళచికలకహై మలుళదసలుత్త చళద:  

వప్యాకత్తలక: 300/- (పోసటజీ మరియలు యసత్సామెహ్మస ఛారర్జులలు కలపి)

సళసరలక: 350/-

గమనిక:  అచచయన పసత్తకాలలు ఎపపటకపపడ సాధారణ పోసలుటలో పళపబడతాయ.

 NEFT TRANSFER  కసళ అకౌకళటలు వివరాలలు:
“Kottapalli Prachuranalu”
SB A/c 62320333310,
State Bank of Hyderabad
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

Transfer వివరాలనలు 
మాక మెయల దర్వరా 
తెలయజయళడ:

team@ kottapalli.in
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తపప నాది కాదలు!
తపెపవరిదీ కాదలు !  కీ.శ. నళడూరి రామకవషషమాచారలుప్యాలవారి  కవితా పప్రీభాస చసూడళడ మరి ! 

“దలునస్నేపోత ! యల దలుకక దలునస్నేవు నీవు ? 

పళటలళక ఎటలుల పళడ చెపప ?” 

“కాడ కటటలేదలు నేడ మీ పలేరలు, 
నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు “

 “ఏల కటటలేదలు పలేర నాగల ? 

నికక నీడలోన నిలచినావు ?” 

“రెహైతలు ఇవర్వలేదలు జీతమలుహ్మ నెలనలుళడ, 

నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “
“రెహైతలు బిడడ్డ! నీవు జీతబతెత్తమలులేల 
ఇవర్వలేదలు, ధానప్యామళటదచి ?” 

“సోల దొరకలేదలు చాల రోజులనలుళడ, 

నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “
“కటట కలప కపడ కరలువు వచిచనదేమ !
ఏల దొరకవవు సోల, సోల ?” 

“చెకక వడలవాడచేయలుచలుళడట లేదలు!
నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “

“వడల వాడ ! గొపప వడబ్రళగ మేసిత్తర ! 
చెకక సోల నేల చేయ వవు ?” 

“బళడబారిపోయ బాడస తెగలేదలు, 
నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “
       “బళడబారినటట బాడసా ! బాడసా ! 

ఏల తెగవు చెపప మళక నీవు ?” 

కాలచలేదలు ననలుస్నే కమహ్మరి కొలమలో, 

నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “
“కాలచవేల నీవు కమహ్మరి! కొలమలో? 

బాడస అటలుల బళడబారి పోవ?” 

“కొలమ మళడలేదలు  కరలుచలుళటని నేనలు –

నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “
“కొలమ! కొలమ! అళటలుకొనని కారణమేమ?

ఆరిపోవనేల అగగ్గ అటలుల ?” 

“తోలలుతతత్త చినిగ గాల ఊదలుట లేదలు 
నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “

“తతత్త! తతత్త! ఏల కొతత్త తోలలునలు తెచిచ 
కొలమలోన గాల నిలలుపవవు ?” 

“దలునస్నే చావ లేదలు తోలటలుల లభయళచలు ? 

నాది కాదలు తపప - నాది కాదలు  “

మేలలు కవిత
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దేశమలునలు పప్రీమళచలుమనాస్నే 
రచన: కీ.శ. గలురజాడ అపపరావు గారలు.

దేశమలునలు పప్రీమళచలుమనాస్నే 
మళచి అనస్నేది పెళచలుమనాస్నే 
వటటమాటలలు కటట పెటోటయ 
గటట మేల తల పెటటవోయ 

పడ పళటలలు పొళగ పొరేల 
దరిలో నలువు పటలు పడవోయ 
తళడ కలగతె కళడ కలదోయ 
కళడ కలవాడేనలు మనిషోయ! 

ఈసలురోమని మనలుషలులలుళట 
దేశమేగత బాగలుపడనోయ? 

జలలుద్దకొని కళలలల నేరలుచక 
దేశ సరలుకలలు నిళచవోయ 

అనిస్నే దేశాల కబ్రమహ్మవలనోయ 
దేశ సరలుకలనమహ్మవలనోయ 
డబలుబ్బ తేలేనటట నరలులక 

కీరిత్త సళపద లబబ్బవోయ 

వనక చసూపిన కారప్యామేమోయ? 

మళచి గతమలున కొళచెమేనోయ 
మళదగళచక మలుళదలు అడగయ 
వనకపడతే వనకేనోయ! 

పూనలు సపరరలలు విదప్యాలళదే 
వహైరమలులలు వాణిజప్యామళదే 
వప్యారర కలహళ పెళచబోకయ 
కతత్త వహైరళ కాలచవోయ 

దేశాభమానళ నాక కదద్దని 
వటట గొపపలలు చెపపకకయ 
పూని యద హైనానలు వక మేల 
కరిచ జనలులక చసూపవోయ 

ఓరర్వలేమ పిశాచి దేశళ 
మసూలలుగలులలు పీలేచసనోయ 

మేలలు కవిత
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ఒరలుల మేలలుక సళతసిససూత్త 
ఐకమతప్యాళ నేరచవోయ 

పరలుల కలమక పొరిల యడేచ 
పపికకకడ సలుఖళ కలదోయ? 

ఒకరి మేల తన మేలనెళచే 
నేరపరిక మేల కొలలలోయ! 

సర్వళత లాభళ కొళత మానలుక 
పొరలుగలువాడక తోడపడవోయ 
దేశమళట మటట కాదోయ 
దేశమళట మనలుషలులోయ! 

చెటటపటాటల పటలుటకొని 
దేశసలురలళతా నడవవలనోయ 
అనస్నేదమలుహ్మల వలనలు జాతలులలు 

మతమలులనీస్నే మెలగవలనోయ 

మతళ వేరెహైతేనలు యమోయ 
మనసలునొకటహై మనలుషలులలుళట 
జాతమనస్నేది లేచి పెరిగ 
లోకమలున రాణిళచలునోయ 

దేశమనియడ దొడడ్డ వవక్షళ 
పప్రీమలనలు పూలతత్తవలనోయ 
నరలుల చెమటక తడసి మసూలళ 
ధనళ పళటలలు పళడవలనోయ 

ఆకలళదలున అణగమణగీ 
కవిత కవిల పలకవలనోయ 
పలలుకలనలు విని దేశమళదభ- 

మానమలులలు మొలకతత్తవలనోయ!

నానస్నే: ఒరే, చళట! నీక సోషల లో ఎనిస్నే మారలుకలలు వచాచయరా?

చళట: రామలు కళట ఒక మారలుక తకకవ వచిచళది నానాస్నే?
నానస్నే: మరి రామలుక ఎనిస్నే మారలుకలలు వచాచయ?

చళట: ఒకక మారలుక నానస్నే!

సలునస్నే!
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పదరళగళ-81
నిరర్వహణ: డ. సిరి, మరాప్యాలగసూడ, నలొ గ్గళడ జిలాల, తెలళగాణ రాషటషళ

1 2 3

4 5

6

7 8

9 10

11

నిలలువు:

1. 'Class Room' ని తెలలుగలులో ఇలా పిలలుసాత్తళ!(6)

2.'ఉపప'క మరో పరలు (4)

3. 'చిలలుక'ని మనళ ఇలా కడ పిలలుసాత్తళ (5)

8. 'కరికలలు' క ఏకవచనళ (3)

9. కరివేపలో ఉనస్నే మరో చెటలుట (2)

10. అడడ్డళ 6క పెటట ఆకలలు (2)

అడడ్డళ-నిలలువు ఆధారాల సహాయళతో ఈ 
గడలనలు నిళపగలరేమో చసూడళడ. నిళపిన 
పదరళగానిస్నే, కేవలళ పోసలుటకారలుడ్డపెహై  రాసి, మాక 
అళదేటలుల పళపళడ.  మీ బడ పరలు, తరగత, 

మీవాళల  ఫోనలు నళబరలు  తపపక రాయళడ. సరెహైన 
సమాధానళ రాసి ఎళపికహైన మలుగలుగ్గరలు పిలలలక  
కొతత్తపలల - 82 ని  బహుమతగా పళపిసాత్తళ!

అడడ్డళ
1.తలకకటలుటకనేదే, గలుణీళతాలోల వసలుత్తళది (4)

4. 'రవళ"లో చివరి అక్షరళ మాయమెహైళది (2)

5. లక్ష్మీదేవే 'మర' కడ (2)

6. పరర్వత పతలుప్రీడ, ఏనలుగలు తల కలగనవాడ (4)

7. 'తమరమలు' 1,4  (2)

8. 'మెచలుచకలలు' చివరి రెళడ అక్షరాలలు (2)

9. తారలుమారెహైన 'కరివేప' (4)

11. News paper ని తెలలుగలులో ఇలా పిలలుసాత్తళ' (5)

 మానవ సళబళధాలనలు ఓరలుప, నేరలుప, అనలురాగాలతో నిరిహ్మళచలుకళట బాగలుళటలుళది.
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పదలస్నే వతక పటలుటకళడ!
గలులాబీ, భౌతకశాసత్తషళ, ఉతత్తరళ, ససూరలుప్యాడ, ఉపధాప్యాయలుడ, డబలుబ్బ, జబలుబ్బ, అనస్నేదమలుహ్మలలు, పసత్తకాలలు, 

బళగారళ, తెలలతామరలలు, రాజకమారలుడ, పూలబాట, జళతలువులలు, ఉపయళ, ఆశాకరణళ, 

గడయారళ, పప్రీపళచళ, తరలుగలుబాటలు, పప్రీయతస్నేళ.-      ఈ పదలనీస్నే  కప్రీళది పటటకలో దగలునాస్నేయ- నిలలువుగా,

అడడ్డళగా, వాలలుగా, కప్రీళదినలుళడ పెహైక- ఎటలుపడతే అటలు! వాటని వతక పటలుటకళడ! వాట చలుటసూట    గలుళడప్రాలలు  
గీయళడ చసూదద్దళ!

రా డ రళ టలు గ బీ త గా యళ డ భౌ సత్తషళ

పూ పప్రీ తస్నేళ డ యళ రలుప్యా రలు ణళ బలుబ్బ మాహ్మ టలు రలుప్యా

డ బీ యా గలు లా బీ గలు ణళ ర క శా ఆ
టలు రళ బలుబ్బ ణళ పప్రీ భౌ బా డ యలు ధాప్యా ప ఉ

లలు కా సత్త ప ససూ డ టలు లలు జళ బళ యళ ఉ

మలుహ్మ సత్త మలుహ్మ రలుప్యా టలు ణళ వు ర రా గా తత్త ప

ద యళ డ డ జళ తలు పప్రీ మ తస్నేళ రళ టలు పూ

నస్నే తా మ రలు జళ ణళ మలుహ్మ తా య బలుబ్బ రా ల

అ యా పప్రీ అ మా డ జళ లల పప్రీ పళ చళ బా

సత్త తత్త బలుబ్బ నస్నే రా క ణళ తె సత్త యళ రలుప్యా ట

రా జ డ తత్త పప్రీ చళ రా శా లల యళ ప ఉ

శా సత్తషళ శా క త భౌ యళ రా ణళ జళ డ పప్రీ
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తెలలుసలుకళదళ!
ఉతత్తర  ఆఫిప్రీకాలో  ఈజిపటక  దకణళగా,  ఇథయోపియాక
పడమరగా,  లబియాక ఆగస్నేయళగా  ఉనస్నేది  రిపబిలక  ఆఫ్
ససూడన.  ఆఫిప్రీకాలోని అత పెదద్ద  దేశాలలో ఇది మసూడవది.

నెహైలలునది ఈ దేశానిస్నే రెళడ భాగాలలుగా విభజిసలుత్తనస్నేది. 

నెహైలలు నదీలోయా నాగరికత 3300BC నాడ వలల విరిసిళది
ఇకకడే.  

ఆఫిప్రీకా-అరబ్  పప్రీపళచళలో  అత  పెదద్ద  దేశళగా   వలలుగొళదిన  ససూడన  2011 లో  'దకణ
ససూడన'  మరో దేశళగా మారి విడపోవడళతో  3 వ సారనానిక పడపోయళది  (అలీర్జురియా,

కాళగో దీనికళట పెదద్ద దేశాలలు) 
మలుసిలళ  చటాటనిస్నే  అనలుసరిళచే  సిరియాక  రాజధాని  ఖరసూత్తమ .
ససూడన లో  మధప్యాభాగళ,  ఉతత్తరభాగళ  ఎడరలులలు  నసూబియన 
ఎడరి,  బయసూడ ఎడరి  చాలా వేడగానసూ,  పొడగానసూ ఉళడే
ఎడరలులలు;  కాగా ససూడన దకణాన బలురద భసూమలులలు,  దటటమెహైన

అడవులలు ఉనాస్నేయ.  ఎడరలులోల  'హబసూబ్'  అనే ఇసలుక తలుఫనలులలు  ఒకకసారి ససూరలుప్యాణిస్నే
పూరిత్తగా కపిపవేసలుత్తళట,  మగలన పప్రాళతాలోల పప్రీజలలు గొరెప్రీలలు,  ఒళటలనలు కాపకళటసూ సళచార
తెగలలుగా జీవిసలుత్తళటారలు.  నెహైలలునదిక దగగ్గరలో నలునస్నే కొనిస్నే పప్రాళతాలలో మటలుక సాగలునీటతో
కడన వప్యావసాయళ కనబడతలుళది. 

ఎడరకరణ ససూడన ఎదలురకనే అత పెదద్ద కషాటలోల ఒకట.  పెటోప్రాలయళ నిలర్వలలు ససూడన క
వలలేని నిధలులలు. ససూడన లో బళగారళ, వళడ, మాళగనీస, మెహైకా, జిళక, కబాలట లతో పటలు
రాగ,  ఇనలుమలు,  ససళ సహజవాయలువు మొదలహైన ఖనిజాలలు కడ విపరతళగా లభసాత్తయ.
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చారితబ్రకళగా  అనేక  శతాబాద్దల  పటలు  ఈజిపటలో  భాగళగా  బిబ్రటషలు  పరిపలనలో  ఉళడళది
ససూడన. 

1952 లో  జరిగన  ఈజిపట  విపలవళ  కారణళగా  ససూడన  విమోచన
ఆరళభమెహైళది.   1956 లో బిబ్రటషలు వారి నలుళడ,  ఈజిపట  ఆధపతప్యాళ
నలుళడ విడ వడ సర్వతళతబ్ర దేశమెహైళది ససూడన. 

అయనా చారితబ్రకళగా ససూడన ఏనాడూ పప్రీశాళతళగా ఉళడళది లేదలు.  సర్వతళతబ్రళ  వచిచన
తరార్వత  కడ  ససూడన  అళతరలుప్యాదదళ,  రకత్తపత  విపలవాలలు,  తరలుగలుబాటలుల,  ఇతరదేశాల
దలురాకబ్రమణలలు అనలుభవిససూత్తనే  వచిచళది.  ససూడన  పప్రీభలుతార్వధనేతలళతా సహైనిక అధకారలులలు,
నియళతలలు,  తీవప్రీవాదలులే  అయనారలు.  అమెరికాక వప్యాతరేకళగా  పోరాడన  'ఒసామా  బిన
లాడన 'క మతలుప్రీలహై,  వరళతా ససూడన క పశచమ దేశాలచేత తీవప్రీవాద దేశళగా మలుదబ్రపడేటలుల
చేశారలు.  1998 లో అమెరికా ససూడన పెహైక దళడతత్త  అనేక పప్రాళతాలలో బాళబలులలు వేసిళది.

ఏనాడూ  సరిగా  లేని  ససూడన  జన  జీవితళ  దళతో  మరిళత
అసత్తవప్యాసత్తళ అయప్యాళది. 

అగప్రీరాజాప్యాలతో ససూడన దేశప తీవప్రీవాద సళసరల పోరాటళ ఇళకా
కొనసాగలుతసూనే  ఉనస్నేది.  కొతత్త  సళవతత్సారళ  పప్రారళభళలో  ఫప్రానలుత్సాపెహై
జరిగన ఇసాలమక సటట తీవప్రీవాదలుల దడ ససూడన క, పశచమ దేశాలక మధప్యా కొనసాగలుతలునస్నే
వహైషమాప్యాలనలు మరిళత పెళచిళది.  సిరియాపెహై ఇపపడ అమెరికాతోబాటలు,  ఫప్రానలుత్సా కడ కక్ష
సాధళప చరప్యాలలు చేపటటళది.  సిరియాలోని విభనస్నే తీవప్రీవాద తెగలతోబాటలు సాధారణ పప్రీజలలు
కడ పశచమదేశాల ఈ తెగబాటలునలు తీవప్రీళగా ఎదలురకళటలునాస్నేరలు. 

అదవషటళ!

రామలు: డకటరలుగారసూ!  ననలుస్నే మాటచరలు ఎళత తటటనా వినపడటమే లేదలు సర! ఏమెహైళదో ఏళటో?

డకటరలు: బాబసూ ఇది రోగళ కాదలు! దేవుడ నీక  ఇచిచన వరళ కద నానాస్నే!  దీనిస్నే ఊరికే పోగొటలుటకక.

నవుర్వ!



కొతత్తపలల                                                        66                                                            ఫిబబ్రవరి  2016

బొమహ్మక కథ రాయళడ!
ఈ  బొమహ్మనలు  చసూడళడ.   మీకేమనిపిసలుత్తనస్నేది?  జళతలువులనీస్నే  సళతోషళగా  ఏదో  కారప్యాకబ్రమానిక
బయలలుదేరినటలులనాస్నేయ? ఎళదలుకబాబ్బ..?! బాగా ఆలోచిళచి ఓ చకకని కథ రాయళడేళ! వళటనే మాక
పళపిళచళడ- ఆలసప్యా ళ చేయకళడ! మీరలు రాసిన కథ బాగలుళట కొతత్తపలలలో పప్రీచలురిసాత్తళ మరి !

మా చిరలునామా: కొతత్తపలల పప్రీచలురణలలు, 1-127/A, యళ ఆర వో  ఆఫీసలు దగగ్గర, 

చెనేస్నేకొతత్తపలల, అనళతపర ళ జిలాల- 515101  ఫోనలు: 7702877670



పప్రసలస్తతసం అసందలబాటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కబ్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సెట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సస్టాకులో ఉనర్నె
సెటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసస్టాజి రన 50  అదనసం)

1 2012 Set 11 30 220

2 2013 Set 7 25 175

3 2014 Set 10 550 250

4 2015 Set 7 1200 175

మరినర్నె వివరలకలై ససంపప్రతిసంచసండి:  కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల, 1-127/A, యసంఆరర్వ ఆఫీసల దగగ్గర, చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, 
అనసంతపురసం జిలల్లో, 515101.  ఫోనల: 7702877670,  9000453887.  ఇ-మెయిలల : team@kottapalli.in 

కకృతజజ్ఞతలల!

నవసంబరల మాససంలో 3,000 రన విరళసంగా ఇచిచ పోత్రాతన్సుహసంచిన మితలప్రలల బసంగలళనరల వాసస్తవజ్యేలల శ్రీ 
రవార్వ శ్రీహరి గారిక, డిసెసంబరల మాససం హెలైదరబాదల పుసస్తక పప్రదరరనలో తన వివరలల చెపప్పకన 200 రన 
విరళసంగా ఇచిచ పోయిన శ్రీ సలరేష గారిక,  అకర్కెడ ఆతిధజ్యేసం ఇవర్వటమే గాక కొతస్తపలల్లో సస్టాలలనల 
నడిపసందలకలై  ఉదార హకృదయసంతో రన10,000 విరళసం ఇచిచన శ్రీయలతలలల చెలైతనజ్యే, పారర్వతీ దేవి 
పసంజాబ్ నషనల్ బాజ్యేసంకు వారిక,  తమ సస్టాళల్లోలో కొతస్తపలల్లోక ఉచితసంగా సస్థానసం కలప్పసంచిన తోపుడుబసండి, 

రయలసీమ సహతీ సౌరభాలల,  బాల సహతజ్యే పరిషత్ వారిక, ఏనాటకీ చేదోడువాదోడుగా నలచన 
మసంచిపుసస్తకసం వారిక కకృతజజ్ఞత పూరర్వక అభివసందనాలల. విజయవాడలో పప్రమతో ఆతిథజ్యేసం ఇచిచన శ్రీమతి 
ఇసందాత్రాణి, అరవిసంద సనర్కెలల వారిక,  పుసస్తక పప్రదరరనలో సస్టాలలకోససం 5000 రన.లల విరళసంగా పసంపిన శ్రీ 
పిడూరి కకృషష్ణమనరిస్త తతగారిక,  కథలర్నె మెచలచకుసంటన 3,000 రనలల పసంపిన శ్రీమతి సర్వతి 
బసండల్లోమనడి రిషివాజ్యేల గారిక,  1000 రన.లల విరళసంగా పసంపటమే కాక, ననతనతన్సుహసంతో కొతస్తపలల్లోక 
బాసటగా నలచన శ్రీమతి తేజ రడిడ హెలైదరబాదల వారిక ధనజ్యేవాదాలల.  ఏనెలకానెల తన వసంతలగా 
500రన.లల పసంపుతలనర్నె శ్రీమతి అరలణ హెలైదరబాదల వారికీ,  ఆరిస్టాసలస్టాల ఖరలచనల తమే భరిసలస్తనర్నె రధ-

రజశేఖర్ గారల్లోక, పిలల్లోలకు పోత్రాతన్సుహక బహుమతలలసలస్తనర్నె తతగారిక,  పరలల్లో ఎసంచన ఇతర మితలప్రలసందరికీ 
నమసలన్సులల.   మీ అసందరి ఆదరణ వలల్లోన కొతస్తపలల్లోన నడపటసం సధజ్యేమౌతలనర్నెద.  



గగరజడ  పపజల భషక తల  జడ–

రచన:  తేజసస్విన, 9 వతరగత.  రాధా ససస్కూల్ ఆఫ్ లెరరర్నింగ, అనర్నింతపురర్నిం.  సౌజననర్నిం: రాధా ససస్కూల్ ఆఫ్ లెరరర్నింగ 
వనవహారక భషలో రచనలగ చేయడమర్నింటే ఒక తపుప్పుగాన, చేతగానతనర్నింగాన భవర్నించే రోజులోల, తనదదైన సగలభ శదైలలో రచనలగ 
చేస, అర్నిందరకీ అరర్థమయన వధర్నింగా వవ్రాస, యగవ సమాజనకి భషా మాధగరాననర తెలయజెపప్పు, ఆదరర్శపవ్రాయగడదైనాడు గగరజడ 
అపప్పురావ. 

గగరజడ  అపప్పురావగార  భష  అనననర్నిం, ఆయన రచనలగ సజీవర్నిం, ఆయన శదైల ఆదరర్శర్నిం, ఆయన కథలగ సగపపసదదర్నిం. ఇలర్నింటి 
గొపప్పు మహనీయగడు వశాఖలో జననర్నించడర్నిం తెలగగగ జతకే గరస్వికారణర్నిం, ఆయన జననర్నించిన 1862 వ సర్నింవతత్సరానర తెలగగగ 
జతకి ఒక వరర్నింగా చెపప్పువచగచ. 
సమాజర్నిం ఒక పొలమదైతే అర్నిందగలో కలగపు మొకస్కూలలర్నింటివ సర్నింఘిక దగరాచారాలగ. వటిన పెరకి పరవేస, శపయో బీజలనగ 
నాటడానకి గగరజడవరగ ఎనలేన కకృషిచేశారగ. అలర్నింటి మర్నించి వతత్తనాలనగ పెర్నింపు చేయడానకి ఆయన తన సహితననర ఒక 
హలర్నింగా చేసగకనారడు. అమోఘమదైన తన రచనా శకిత్తతో  'దగరానరార్గాలగ' అన చీడపురగగగలగ సమాజనర పటిట్టి పీడిసగత్తనర వదైనానర 
ఎర్నిండగటట్టిడు. అనానయాలనగ కాలదనారడు. బాలనవవహాలక అడుడ్డుకటట్టి వేసడు, ఎర్నింతోమర్నింది బాలకల జీవతలగ బలకాకర్నిండా 
చసశాడు. “దేశమర్నింటే మటిట్టి కాదోయ్ - దేశమర్నింటే మనగషగలోయ్!” అన కీరత్తర్నించి, నదగరపోతగనర సమాజనర మేలస్కూలప్పుడు. 

"చెటట్టిపటట్టిల్ వేసగకన అర్నిందరస చేదోడు  వదోడుగా మలగాల– " అన మానవతస్వినర చాటడు. కలమత వవక్షలతో అవవేకర్నింగా 
పపవరత్తసగత్తనర వరతో, 'కలమతలనీర ఒకస్కూటే'అన చెపప్పు వవేకర్నిం తీసగకచాచడు. సత్తస్త్రీ జీవతర్నిం బాలనవవహర్నింతో బలకాకూడదన 
ఉదేదశనర్నింతో  పరరమన  గయ రచనతో వసత్తవనర కళళక కటిట్టినటగట్టి వనకత్తపరచాడు“ ” . మసఢనమనకాలన అర్నింధకారానర మానవ 
జీవతర్నింలోర్నించి తలగర్నించే జీవన జనతన వలగర్నించాడు. సమాజర్నింలో తనగ తేదలచిన మారగప్పుక తన రచనలేర మాధనమర్నింగా 
చేసగకనారడాయన. 

"వడుక భషలో రచనలగ చేయాల. ఆ రచన అర్నిందరకీ అరర్థర్నిం కావల. రచన నాటకరసపర్నింలో ఉర్నింటే సమాజర్నింలో చెదైతననర్నిం 
తీసగకరాగలదగ" అన యోచన చేస, దానర ఆచరణలో పెటట్టిడాయన. తన సహితనర్నింలో పపజలలో కనబడే పతత్రలనగ సకృషిట్టిర్నించి, 

వర హకృదయాలోల ఎనరటికీ నలచిపోయ రచనలగ చేయడర్నిం ఆయనకే సధనర్నిం. 'కనానశగలస్కూర్నిం' నాటకర్నిం రచిర్నించి, అర్నిందగలోన 
పతత్రలక జీవర్నిం పోశాడు. వనవహారక భషలో రచనలగ చేస, 'మాతకృభషలో రచనలగ చేయడర్నిం ఒక వరర్నిం, అది చేయలేక 
పోవడర్నిం ఒక శాపర్నిం' అన అరర్థమయనల చేశాడు. 'మాతకృభషలోన మాధగరాననర ఆసస్విదిర్నించలేక పోవడర్నిం అవవేకర్నిం' అన చాటి 
చెపప్పుడు. గడుగగ రామమసరత్తతోబాటగ వనవహార భషోదనమర్నింలో చగరగకగా పలగపర్నించగకన, పుసత్తకాల సరానర వదానరగర్థలగ 
అసస్విదిర్నించేటగల చేశాడు.  

 “గగరజడ  1915 డిసర్నింబరగలో  మరణర్నించలేదగ- అసలగ అపుప్పుడే ఆయన జీవర్నించడర్నిం పవ్రారర్నింభమదైర్నింది  అనారరగ దేవలపలల ”

కకృషరశాసత్తస్త్రీ. గగరజడవరగ పోయి వర్నిందేళగళ నర్నిండినా, మన తెలగగగవర గగర్నిండలోల ఆయన అజరామరగలగగా కనసగగతసన 
ఉనారరగ. 
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